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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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1950-1980 ARASI İSLAMİ DUYARLIKLI ÖYKÜ ANLAYIŞI VE ÖYKÜCÜLER 
 

 
Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ZARİÇ1 

 
Öz 

 
1950-1980 arası dönemde öykü kaleme alan isimlerden bir kısmı ortak bir dini duyarlık 

göstermiĢlerdir. Bu anlayıĢla kaleme alınmıĢ eserlerde yazarlar, Ġslami değerleri insani değerlerle özdeĢ görüp ön 
plana çıkarmıĢtır. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, ġevket Bulut, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, 
Mustafa Kutlu, Ġsmail Kıllıoğlu, Durali Yılmaz, Ali Haydar Haksal, Hüseyin Su ve Ramazan Dikmen gibi 
isimler tarafından temsil edilen bu öykü anlayıĢında anlatıda edebi değerin sağlanması göz ardı edilmemiĢtir. Bu 
öykücüler aynı zamanda geleneksel anlatı birikiminden de faydalanmıĢlardır.  

Yazarlar, Ġslami duyarlıklı öykücülükte modern anlatı tekniklerinden faydalanmıĢtır. KiĢi merkezli 
kurgularında vakadan ziyade duyuĢlara odaklanmıĢlardır. Yazarlar öykülerinde ölüm, aile, taĢra hayatı, arayıĢ ve 
acziyet gibi konuları izleğe dönüĢtürmüĢlerdir. Batı edebiyatını yakından takip edip onlar gibi yazmaya çalıĢan 
bu öykücüler, kiĢi kadrolarını genellikle aile bireyleri, yakın akrabalar ve dost çevreleri; kendini yalnız hisseden 
anlaĢılmadığını düĢünen gençler ve kente uyum sağlamaya çalıĢan insanlardan seçmiĢlerdir. Bu yazarların 
göndermelerinin önemli bir kısmı Kur’an ayetlerine, hadislere, Ġslam tarihine, kıssalara ve menkıbelere 
dönüktür. Ġslami duyarlıklı öykücüler mekân itibariyle çoğunlukla kasaba edebiyatı olarak da nitelenebilecek 
ürünler ortaya koymuĢlardır.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk Öykücülüğü, Ġslami duyarlık, edebi değer, konu, izlek. 

 
THE STORYTELLING AND STORYTELLERS IN İSLAMIC SENSITIVITY BETWEENN 

THE YEARS 1950-1980 
 

Abstract 
 
Some of the storytellers that have written their stories between the years 1950-1980 have showed a 

common religious sentiment and have penned similar stories. The writers have seen Islamic values as human 
values and have put forward Islamic values in their works that have been penned in this mentality.  

   In this narrative approach that have been represented by Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, 
ġevket Bulut, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Kutlu, Ġsmail Kıllıoğlu, Durali Yılmaz, Ali Haydar 
Haksal, Hüseyin Su ve Ramazan Dikmen the literal values haven’t been ignored; at the same time these 
storytellers have also benefited from traditional narrative accumulation.  

The authors have used modern literal techniques in the stories penned in Islamic sensitivity. They 
have focused on person rather than event in their human-centered fictions.  The storytellers have transmuted 
issues like death, family, rural life, seeking and inability in their texts to themes. 

These storyteller that have followed closely Western literature and tried to write like them have 
usually chosen their characters from family members, close relatives and friends, the young people who think 
that no one have understood them and feel lonely and the people trying to adapt to the city. An important part of 
references of these authors’ usually faces Quran verses, hadiths, Islamic history, parables and religious tales. 
Islamist narrators have revealed literal products that also could be named as “town literature” in the context of 
fictional place.  

 
Keywords: Turkish storytelling, Ġslamic sensitivity, literal value, subject, theme. 

 

                                                           
1Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mahfuzzaric@gmail.com 
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Giriş 

 
1950’ler 1945’te sona eren, dâhil olunmamıĢ II. Dünya SavaĢının yol açtığı 

ekonomik sıkıntıların aĢılmaya çalıĢıldığı yıllardır. Sosyal, siyasi ve ekonomik yönden 1950-
1960 arası dönem, çok partili hayata geçiĢle birlikte 1946’da siyaset sahnesine çıkmıĢ olan 
Demokrat Partinin adıyla anılmaktadır. Bu yıllarda iç ve dıĢ ekonomik serbestlikler, tarımın 
desteklenmesi ve sanayileĢme politikası izlenmiĢtir. Siyaseten, ekonomik olarak ve idari 
yönden Menderes hükümetini hesapsız, yetersiz, istikrarsız ve zararlı gören askeri yönetim 
1960’ta yönetime el koymuĢtur. 1971’de ve 1980’de de askeri güçler, benzer söylemlerle 
yönetimlere müdahale etmiĢlerdir. Bu müdahaleler, toplumsal hafızaya ve sanat dünyasına 
farklı yansımalarla kazınırken bazen de suskunluklara yol açmıĢtır.  

1950-1980 arası dönemde dünya siyaset sahnesinde ise yükselen ve hükümranlığını 
pekiĢtiren güç ABD olmuĢtur. Onunla birlikte hareket eden pek çok ülkede hükümetler, 
gördükleri destek oranında varlıklarını sürdürmüĢler veya destekten mahrum kaldıklarında 
yönetimi alternatiflerine terk etmek zorunda kalmıĢlardır. 

DüĢünce ve edebiyat alanında ilk nesil II. MeĢrutiyet Ġslamcılığın öncü ismi Mehmet 
Akif Ersoy ve onun çizgisindekiler, Batı emperyalizmi karĢıtı bir duruĢ sergilemiĢlerdir. Bu 
kuĢağın temsilcilerinin düĢünceleri I. Dünya SavaĢının öncesi ve sonrasında Ġslam 
milliyetçiliği ve Türk milliyetçiliğine dönüĢmüĢtür. (Çetin, 2010: 87) Günümüze kadar gelen 
süreçte de edebiyat, sanat ve düĢünce dünyamızda “ġark, Doğu, gelenek, metafizik, ruhçuluk, 
yerlilik, maneviyatçılık, tasavvuf” gibi terimler, çoğu kez “Ġslam, Ġslam düĢüncesi, Ġslam 
medeniyeti, Ġslami duyarlıklar” türünden kavramların yerine kullanılmıĢtır.  

 
1950-1980 ARASI İSLAMİ DUYARLIKLI ÖYKÜCÜLÜK VE ÖYKÜCÜLER 
1.ÖYKÜ ANLAYIŞI 

 
1.1.Döenemin Öykücülerinin Yazarlık Duyuşu 

 
1950-1980 tarihleri arasında, geleneği sürdürüp, Ġslami düĢünce ve duyarlıkla yazan 

öykücüler, dünya estetleri ile edebilik paydasında buluĢmak istemiĢlerdir. Bu isimler, edebiyat 
sanatını ve edebi değeri öncelemiĢlerdir. Ġslami değerlerle insani değerler arasında özdeĢlik 
kurmaya çalıĢmıĢlardır. Ġçlerinde büyüttükleri Doğu’ya özgü bir roman tarzını ortaya 
çıkarmak arzusu ile öykü türünde yoğunlaĢmıĢlardır. Bazen de deneysel metinler ortaya 
koymuĢlardır.   

Ġslami duyarlıkla kalem oynatan yazarların hikâye türündeki kararlılığı, bu türün 
vatanı ile de ilgili görülebilir. Çünkü “Hikâyenin anavatanı doğudur… Doğuda hemen her 
anlatı hikâyenin alanına girer… Kıssalar, siretler,  menkıbeler, mesneviler,  masallar, 
destanlar, halk hikâyeleri…” (Lekesiz, 2000: 134) Bu yazarların, bilinen manasıyla Batılı 
roman türünde yoğunlaĢmamalarında, kadın dünyasını Batılı tarzda yazıya aktaramamalarının 
ve edebiyatı, edep dairesi içinde icra etme düĢüncelerinin etkili olduğu da söylenebilir. Bu 
duyarlıktaki isimler, gördükleri yükseköğrenimleri sayesinde popüler edebiyat dairesinde 
kabul edilen tebliğ edebiyatının sınırlarını da zorlamazlar. Hız ve haz eksenli “çok satan 
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kitaplar” ekonomisi çarkının birer diĢlisi olmadıklarından yarınlara kalabilecek edebi nitelikli 
ve Ġslami endiĢeli eserler vermeye çalıĢırlar.  

 
1.2.Konu ve İzlekler 

 
Bu öykücülerin izlekleĢtirdikleri konuların baĢında ölüm, aile, taĢra hayatı, arayıĢ ve 

acziyet gelmektedir. Atmosfer ve kiĢi ağırlıklı öykülerindeki olaylar ise genellikle durağandır. 
Dönemin öykülerinde VaroluĢçuluğun bunalımcı etkileri de görülmekle birlikte yabancılaĢma 
olgusu daha ziyade milli, yerli ve Ġslami değerlerden uzaklaĢma olarak öyküleĢtirilmiĢtir. 

 
1.3.Edebilik ve Yazım Teknikleri 

 
Bu eğilimdeki öykücülerinin etkisinde kaldıkları ve eserlerinde göndermelerde 

bulundukları yabancı yazarlar ise William Faulkner, Dostoyevski, Jean Paul Sartre, Mihail 
ġolohov, Henri Bergson, Anton Çehov, Guy de Maupassant, Virginia Woolf, Franz Kafka, 
Albert Camus, Goethe ve Kierkegaard ve gibi isimlerdir. 

Modern yazım kuramlarını ve teknik yenilikleri çok iyi takip edip uygulayabilen ve 
Ġslami duyarlıkla yazan bu öykücüler, dilin sadece bir kaptan ibaret olmadığının da 
bilincindedirler. Dil-düĢünce, dil-kültür ve dil-dil ötesi iliĢkilerini gözetirler. Sosyal 
gerçekçiliğin iç gerçekliğine karĢın insanın iç dünyasına / iç gerçekliğine hikmet bilinciyle 
eğilirler. Öykücü Hüseyin Su’ya, iç dünyaları kavramadaki baĢarısının nedeni sorulunca dile 
getirdiği, insanın iç dünyasını “bitmeyen bir yolculuk” (Ünsal, 2015: 271) olarak göstermesi 
durumu, bu eğilimdeki yazarların geneli için de söz konusu edilebilir.   

Anlatım tekniği olarak çocuk ve kadın bakıĢ açılarına ayrı bir önem vermiĢlerdir. Pek 
çoğu öykülerinde özel anlar olarak fotoğraf karelerine yer vermiĢ veya anlatın tekniği olarak 
dondurulmuĢ anları geniĢletmiĢtir.  

Dil olarak yerel söyleyiĢlerden ve deyiĢlerden yararlanırken yeni veya Öztürkçe 
sayılabilecek sözcükleri de sahiplenmiĢlerdir. 

Ġslami söylemli Ģiir ağırlıklı edebiyat dergilerinde ilk öykülerini yayımlamıĢ olan bu 
öykücülerin önemli bir kısmı metinlerinde imgelerle, simgelerle, kısa ve etkileyici ifadelerle 
“Ģiirselliğe” ulaĢmak istemiĢtir.  

 
1.4.Kişi Kadrosu 

 
Bu eğilimdeki öykücüler, kiĢi kadrosu olarak -anneleri babalara, dayıları amcalara 

kıyasla öne çıkarmak suretiyle- aile bireylerine, yakın akrabalara ve dost çevrelerine; kendini 
yalnız hisseden, anlaĢılmadığı için evinden kendini dıĢarıya atan genç erkeklere yer 
vermiĢlerdir. Bu öykücüler insanı, eĢyayı ve tabiatı tasvir ederken iĢe kalp gözünü de 
katmıĢlardır. Anlatıcılar ve öykü merkezi kiĢilileri, çoğu zaman duyarlı/içli olmaları ile dikkat 
çekerler. Öykülerinde diyaloglardan ziyade iç seslere, iç monologlara yer vermiĢlerdir.  

Öykü kiĢilerine seçtikleri Ahmet, Hidayet (“Meydan Ortaya Çıktığında”-Sezai 
Karakoç), Fatma Hanım (“Geç Kalan Adamın Öyküsü” -Sezai Karakoç), Mustafa (“Sâde Bir 
Yüz”-Sezai Karakoç), Mehmet (“Evdeki Yabancı”-Ali Haydar Haksal), Hasan (“Gelinlik”-
Durali Yılmaz), Musa ve oğlu Yakup (“Yalnız Geceler Güzeldi”-Ġsmail Kıllıoğlu) gibi isimler 
de çoğu kez bu öykücülerin Ġslami duyarlıklarını yansıtmaktadır.  
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1.5.Öykülerde Zihniyet 
 
Bu öykücülerin referanslarının önemli bir kısmı Kur’an ayetlerine, hadislere, Ġslam 

tarihine, kıssalara ve menkıbelere dönük olmuĢtur.  
Bu yazarların bir kısmı, metin-ideoloji iliĢkisine birer estet edasıyla saygı gösterirken 

feleğin çarkından geçmiĢ olmanın verdiği olgunluk ve çekingenlikle, sorunların esas kaynağı 
ve çözüm noktalarında, suya sabuna pek dokunmamıĢ; milliyetçilik, politik muhafazakârlık, 
rejim gibi konulara ihtiyatla yaklaĢmıĢlardır.     

Ġslami tezlerini metne yedirmeye veya metinde görünmez kılmaya çalıĢmıĢlar, 
göndermelere ve çağrıĢımlara, harf/isim simgeciliğine; gül, su, ateĢ türünden motiflere; Hz. 
Ali, Ebu Zerr gibi destansı isimlere yer vermiĢlerdir.  

  Büyük Doğu (1943--1971), Diriliş (1966--1969), Edebiyat (1969--1980) ve Mavera 
(1976-1990) gibi dergilerde benzer duyarlıkları paylaĢarak kendilerini “Müslüman yazar, 
Müslüman Ģair” ifadeleriyle adlandıran isimler, yazdıklarında “müslüman sanatçı, Ġslamî 
sanat” (Zeybek, 2008: 178) gibi konulara da yer vermiĢlerdir. Bu süreçte Ġslami duyarlıklı 
yazarların yazılarını yayımladığı belli baĢlı diğer dergiler Aylık Dergi, Dergâh, İlim ve Sanat, 
Kayıtlar, Türk Edebiyatı, Hareket, Dolunay, Hisar, İslam, Yedi İklim, Kaşkar, Açı, Kadın ve 
Aile, Fikir ve Sanatta Hareket, Adımlar, Düşünce, Çıkış, Gelişme, Kelam, Tohum, Yansıma ve 
Yönelişler’dir.  

 
1.6.Mekân ve Zamanın Kullanımı 
 
Mekân ve zaman unsurlarını modern anlatım teknikleriyle iĢlemiĢ; hem Doğu hem de 

Batı edebiyatının birikimlerinden olabildiğince istifade etmiĢlerdir. Mekân olarak genellikle 
taĢra sayılabilecek; çocukluk ve ilk gençlikle anılan kasabalara, köylere, tren istasyonlarına 
veya Ģehirlerdeki otel odalarına, kitapevlerine; yollara, ölüm hakikatini düĢündüren 
hastanelere yer vermiĢlerdir. Kent/Ģehir hayatında kiracı konumundaki kiĢilere de yer 
vermiĢlerdir. 

 
1.7.1980 Sonrası İslami Hidayet Edebiyatı ve Popüler Dini Edebiyat 
 
Ġslami öykünün iyice yerleĢip öteki öyküler kadar yayılması, 1960’lı yılların sonu ve 

12 Mart 1971 Muhtırası sonrası söz konusu olmuĢtur. (Mert, 2000: 114) 1980’den günümüze 
edebiyatla iliĢkileri açısından Ġslam düĢüncesine eserlerinde yer verenlerin bir kısmı da 
popüler edebiyatın “Hidayet Edebiyatı” dalı içinde değerlendirebileceğimiz yazarlardır. Bu 
yazarlar edebi türlere, özellikle de romana, müslüman toplumu Ġslam’a davet etmek için birer 
vasıta olarak yaklaĢmıĢlardır. Estetik idealleri bir kenara bırakan bu isimler, mesajlarını 
duyurmak ve benimsetmek istemiĢlerdir. Nasihatlerini doğrudan dillendirirmiĢ; bir oyun ve 
eğlenceden ibaret gördükleri dünya hayatının sanatsal Ģöhretine pek itibar etmemiĢlerdir. 
Dolayısıyla anlatım oyunlarına ve biçim mükemmelliğine fazla önem vermemiĢlerdir.  

Edebiyat sanatının gücünü, çağdaĢ yazım tekniklerinin hile ve inceliklerini öğrenip 
meslek edinmiĢ diğer bir grup yazar ise hem “popüler-sabırsız-yarım okur kitlesini” hem 
“hidayete namzet okurları” hem de “nitelikli okur kitlesini” hedef seçmiĢlerdir. “Vav” ve 
“elif” türünden harflerin, “hû” zamirinin maddi değerlere dönüĢtürülebildiği 2000 sonrasında 
dikkat çeken bu eğilimdeki yazarlar, siyasal güç odaklarıyla karĢı karĢıya gelmeden ve “lâ” 
harfinden uzak durarak “Mevlâna, ġems, Yunus, ilahi aĢk” gibi manevi değerleri ekonomik-
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estetik değerlere dönüĢtürebilmiĢ; elde ettikleri Ģöhretle popüler kültür dünyamızın tahtlarına 
kurulmuĢlardır. Bu eğilimdekiler, roman türüne ağırlık vermiĢ, kendilerini zımnen dinler ve 
ideolojiler üstü olarak konumlandırırken de slogancı ve angaje olmadıklarını göstermek 
istemiĢlerdir. 

Bu yıllara okur kitlesi açısından baktığımızda, çağımızın Ģiiri yoğun öyküsünü 
yüceltip adeta kutsayan yazarların tespit ve temennilerinin aksine, her bir genç neslin, romana 
kıyasla -kısa kısa bile olsa ve kendisinin acelesi de olsa- hikâye türüne gereğince teveccüh 
etmediği;  özellikle günümüz genç okurlarının, kucaklarında taĢıdıkları -bitiremeyecekleri 
fakat kapağında roman ibaresi bulunan bir eseri- eski model tuĢlu telefonlar hükmündeki öykü 
kitaplarına tercih ettikleri görülmektedir.  

1950-1980 yılları arasında öykülerini kaleme almaya baĢlamıĢ veya yayımlamıĢ 
yazarlardan ve öykülerinden burada, doğum tarihi sırasına göre sözünü edeceklerimiz; Necip 
Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, ġevket Bulut, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Mustafa 
Kutlu, Ġsmail Kıllıoğlu, Durali yılmaz, Ali Haydar Haksal, Hüseyin Su ve Ramazan 
Dikmen’dir. Burada yazarların öyküleri hakkında genel yargılarda bulunmanın yanı sıra öykü 
sanatlarına ıĢık tutacak bazı öyküleri üzerinde de durulacaktır. 

 
1.8.1980 Sonrası İslami Duyarlıklı Öykücüler 
 
Öykücülükte 1980 sonrası için ise Nazan Bekiroğlu (d.1957, ilk öykü kitabı Nun 

Masalları 1997), Yunus Develi (d.1957, ilk öykü kitabı Gece Dansları 2004), (Hacer) Yıldız 
Ramazanoğlu (d.1958, ilk öykü kitabı Derin Siyah, 2002), Cihan Aktaş (d.1960, ilk öykü 
kitabı Üç İhtilal Çocuğu, 1991), (Muharrem) Kamil Doruk (d.1960, ilk öykü kitabı Antik 
Sevgililer 1988), Necip Tosun (d.1960, ilk öyküsü “Yangın”, 1983), Cemal Şakar (d.1962, 
ilk öyküsü “Bir Ġnsan Ölür, Bir Yıldız KayarmıĢ”, 1982), Fatma Karabıyık Barbarosoğlu 
(d.1962, ilk öyküsü “TaĢ Bina”, 1980), Köksal Alver (d.1970, ilk öykü kitabı Saklı Yara, 
2004), Mihriban İnan Karatepe (d.1972, ilk öykü kitabı Kadife Durağı, 2001), Abdullah 
Harmancı (1974, ilk öykü kitabı Muhteris, 2002), Naime Erkovan (ilk öykü kitabı Beşinci 
Düğme, 2011), Hasibe Çerko (ilk öykü kitabı Us Lekesi, 2010), Güzide Ertürk, (ilk öykü 
kitabı Düşeş, 2010) gibi isimler (Su ve Lekesiz, 2004-2006; Mert, 2000: 120-123; Su, 2015) 
benzer duyarlıklar ile yazan öykücüler olarak anılabilirler.   
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2. 1950-1980 ARASI İSLAMİ DUYARLIKLI ÖYKÜCÜLER VE ÖYKÜLERİ 
2.1.Necip Fazıl Kısakürek (1904 İstanbul-1983 İstanbul)2 
 
ġiir, tiyatro, roman, monografi, hatıra, senaryo, düĢünce ve çeviri eserlerinin yanı 

sıra Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil (1933), Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965) ve 
Hikâyelerim (bütün öyküleri 1970 ve 1983)  adları ile yayımlanmıĢ öykü kitapları 
bulunmaktadır.  

Necip Fazıl’ın öyküleri didaktik yön ve değerlerin bozulması sorunu ile dikkatlere 
sunulmuĢtur. Kısakürek öyküsündeki ürperti hissi de metafizik arayıĢlar olarak 
nitelendirilmiĢtir. Öyküleri Ģiirinin ve tiyatro türünün gölgesinde okunan metinler olmuĢtur. 
Öyle ki Necip Fazıl’ın “diğer sanatsal etkinliklerinin ona sağladığı tartıĢmasız krediyle” 
öyküler yazdığı ileri sürülmüĢtür. (Lekesiz, 1997: 381) KonuĢan baĢsız mankenlerin, mekânla 
YahudileĢen kullanılmıĢ elbiselerin anlatıldığı “Eski Elbiselerin Hafızası” adlı öyküde Ģairane 
duyuĢlar, hayaller dikkat çekmektedir. Okurun gönlüne bir dert salmak arzusundaki anlatıcı, 
eĢyaya ürpertiler yaĢatırken doğrudan ders vermez,  yol göstermez. “Paradi” öyküsünde 
Kısakürek’in öyküde de tiyatro sahnesini tasvir eder üslubu dikkat çeker. Öykücü, tiyatronun 
paradi kısmını anlatır ve yer yer sorularla yargılarken bir tiyatro metninin parantez içi 
kısımlarını hatıra getirir. Bu üslup, yazarın baĢka öykülerinde de mevcuttur. Öyküde 
“Kaburga kemikleri çatırdayan piyanoyla can çekiĢen bir keman” türünden Ģairane imgelere; 
muhtemelen arkadaĢıyla girdiği iddia yüzünden paradiden sahneye atlayıp canına kıyan bir 
külhanbeyinin ĢaĢırtıcı sonuna yer verilir.  

                                                           
2 (Yazarların biyografileri ve eserleri hakkındaki bilgilerin hazırlanmasında baĢta yazarlara ait eserlerin ilgili 
kısımlarından, Hüseyin Su ve Ömer Lekesiz’in yayımladığı “Öykücüler ve Öykü Kitapları Sözlüğü” serisinden, 
AyĢenur Külahlıoğlu Ġslam ve Ömer Lekesiz’in öykü antolojilerinden ve kaynakçada belirtilen diğer eserlerden 
faydalanılmıĢtır.) 

ġair, tiyatro yazarı, yayıncı, dergici, gazeteci, eleĢtirmen, subay, edebiyat öğretmeni, üniversite hocası; mahkûm, 
mahpus, sürgün, cemiyetçi, politikacı, Ġslami muhalif; romancı, senarist, mizah ustası, hatip ve KahramanmaraĢ 
asıllı düĢünür Ahmet Necip. Öğrenimi süresince mizacı ve ailevi nedenler dolayısıyla pek çok okul (Fransız 
Frerler Mektebi, Amerikan Koleji, Büyükdere Emin Efendi Mahalle Mektebi, Vaniköy Rehber-i Ġttihat Mektebi, 
Büyük ReĢit PaĢa Nümûne Mektebi, Heybeliada Numune Mektebi) değiĢtirdi. Lise düzeyindeki öğrenimini 
Bahriye Mektebinde okudu. Ġstanbul (Üniversitesi) Darülfünununda Felsefe Bölümünü (1924) bitirdi. BaĢarılı 
öğrencilerden biri olarak Sorbonne Darülfünununun aynı bölümüne gönderildi. Buradaki öğrenimini 
tamamlayamadan (1924-1925) Ġstanbul’a döndü. Bankalarda çeĢitli görevlerde bulundu. Robert Kolejde, 
Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde ders verdi. 
Dönemin tanınmıĢ Ģair, yazar ve siyasetçileri ile temasları oldu. 1934’te NakĢibendi ġeyhi Abdülhakim Arvasi 
ile tanıĢtıktan sonra yazı ve düĢüncelerinde dini ve milli söylemler hâkim oldu. Ağaç dergisini (1936) ve Büyük 
Doğu dergisini (1943) çıkardı. Büyük Doğu Cemiyetini kurdu (1949). Büyük Doğu gazetesini çıkardı (1951). 
Fikir Kulübünü kurdu (1965). DüĢünceleri sebebiyle defalarca koğuĢturma ve mahkûmiyetlere maruz kaldı. ġiir 
ve yazıları Yeni Mecmua, Milli Mecmua, Anadolu Mecmuası, Akbaba, Hayat Mecmuası, Yeni Hayat, Varlık, 
Türk Tiyatrosu, Gündüz, Ağaç, Borazan, Yeni İstiklal, Türk Edebiyatı dergilerinde; Cumhuriyet, Hâkimiyeti 
Milliye, Haber, Son Telgraf, Türk Sesi, Son Posta,  Babıalide Sabah, Bugün, Ufuk, Dünyada ve Türkiyede Sabah,  
Yeni İstanbul, Milli Gazete, Her Gün, Tercüman ve Ortadoğu gazetelerinde yayımlandı.  
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2.2.Sezai Karakoç (1933 Diyarbakır/Ergani-)3 
 
Yayımlanan ilk edebi ürünü “Sabır” Ģiiri, Büyük Doğu’da yayımlandı (1950). ġiir, 

piyes, uyarlama, röportaj, çeviri, düĢünce yazıları, edebiyat yazıları ve denemelerinin yanı sıra 
Hikâyeler I-Meydan Ortaya Çıktığında (1978) ve Hikâyeler II-Portreler (1982) adlı iki öykü 
kitabı bulunmaktadır.    

Karakoç, kendinden sonraki Ġslami duyarlıklı yazarları etkileyen isimlerin baĢında 
gelir. Dikkat çekecek derecede tekrarlar barındıran “Kiralık Bir Ev” gibi öykülerinde çağının 
Ģehirlerinde, geçmiĢ zamanı yaĢayan mekânlara, geçmiĢ zaman evlerini yaĢatmak isteyen 
kiĢilere odaklanmıĢtır. Yer yer merak unsurundan faydalanmıĢtır.  ġiir kabiliyetini de “insanla 
abdest alan su”, “yağmurla abdest alan ev”, “cinsi ne olursa olsun servileĢmiĢ ağaçlar”, 
“kadını isteyen ev” türünden çarpıcı imgelerle göstermiĢtir. “Ġz” gibi kasaba edebiyatı 
bağlamında önem taĢıyan öykülerinde kent insanının ancak suyu bulandırdığı 
vurgulanmaktadır. Meydan Ortaya Çıktığında öyküsünde Ģiirsel imgeler dizen ve varlığı 
sorgulayan anlatıcı, yazar kimliklidir. Ġroni, çocukluk mekânı olan kırsala-kente dönüĢ,  
Ġbrahimce uyanıĢ arzusu, diriliĢ ülküsü, ölümü sorgulama, ahiret-mahĢer-hesap 
(meydan/ölüm) inancı, dinin nasihatten ibaret olduğu düĢüncesi; doğumun ölüme karĢı bir 
dayatmadan öte bir öğreti, bir tür tapınma olduğu; ilk ölüm niteliğindeki doğumun 
sorgulanması;   tren yolculuğu, mektup, çalıĢma hayatı felsefesi; duyarlık; ölümün insanları 
hakikatte birbirinden uzaklaĢtırmaması; çağın insanının ve Ģiirinin yapay bulunması; 
Musa’nın Asası önünde hiçliği anlaĢılan sihir gibi bir dipnot değerine düĢen dünya; ayak 
sürümekle eĢ değer bir ömür sürmek; kurban ritüeli; baba ile gidilen ve kuĢlarla birlikte 
kılınan bayram namazı: gül kokusu, eli öpülen nurlu ihtiyarlar; 
dinginlik/Ģehadet/uyandırma/tebliğ/bir ideal kente çekilme arzusu; Nuh Tufanı, ipekten bir 
yas tarihi, savaĢa gidip dönmeyen gençler, onlar için dua eden yakınlar, baĢı bitli çocuklar 
metnin dikkat çeken unsurlarıdır.  

Portreler Hikâyeler II’de “Geç Kalan Adamın Öyküsü”nde surlarla anılan bir kent, 
kente dönmekte olan fakat geciken, bir “duyarlıkla dolu” genç ve kentte onu bekleyen 
altmıĢına varmıĢ, zorluklar içinde yaĢayan dul bir kadın öykülenmektedir. Hâline Ģükreden 
kadının mutlu günlerin hatırası olarak evi, artık ona yük olmaktadır. Yoksul ülkede kadınlar, 
gündüzden geceye hazırlanmaktadır. Sanki hep gece vardır kadınlar için. Ve gündüzler 
kadınlar için gecelerin loĢ aralıklarıdır. Çocuklara okutulan mektup, evindeki akrebe hayat 
hakkı tanıyan duyarlık, izmaritlerden yapılan sigara, hediye verme, Ġkinci Harbin yol çatığı 
sefalet, yavruları atılan kediler, kadrolu cenaze namazı kıldırıcılar, bit yoklaması yapan 
öğretmenler,  her Ģeye rağmen muĢtu olarak görülen gül, haberci rüyalar ve ikindi vakti; ezana 
ayarlı biyolojik iç saat, kendisi yardıma muhtaçken yardımına gelenlere parmağıyla diğer 
muhtaçları gösterebilecek yaĢlı kadının öyküsü. “Ölümden güçlü sığınak olarak Allah”, kapıyı 
                                                           
3 Ahmet Sezai Karakoç; ilkokulu Ergani’de (1944), ortaokulu MaraĢ’ta (1947), liseyi Gaziantep’te (1950), 
yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde (1955) tamamladı. Maliye Bakanlığı Hazine 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara’da (1955) ve Ġstanbul’da (memur olarak en son 1973’e kadar) görev yaptı. 
Maliye MüfettiĢ Yardımcılığı yaptı (1956). Ġstanbul’da Gelirler Kontrolörlüğü yaptı. Ankara’da Vergi 
Dairesinde çalıĢtı. Gelirler Genel Müdürlüğü Ġdari Davalar MüĢavirliği yaptı. ĠĢ hayatı dolayısıyla yurdun pek 
çok yerini görme ve tanıma imkânı buldu. Yeni İstanbul, Babıalide Sabah, Yeni Devir ve Milli Gazete’de yazdı. 
Yazı ve Ģiirleri Büyük Doğu, Hisar, Mülkiye, İstanbul, Şiir Sanatı, Pazar Postası, Soyut ve kurucusu olduğu 
(1960) Diriliş dergisinde yayımlandı. DiriliĢ Yayınlarını, DiriliĢ Partisini (1990) ve Yüce DiriliĢ Partisini (2007)  
kurdu. 
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açıp içeri giren ve yalnız kadına görünen ölüm, kılıcını ölümün bağrına saplayan kocası ve 
kadının ruhunu huzur içinde Allah’a teslim etmesi.  “Sâde Bir Yüz”de yine kente dönüĢ söz 
konusu. Sorgulayan, kendisi olmak isteyen; fakat sonunda babasına benzemekten 
kurtulamayıp “zaafları idare etmek sanatı” olan politika gailelerine kapılan bir genç öykülenir. 
Öyküde, tilki siyasetinin sahte ahlakı, kaçınılmaz cazip tuzaklar, halk için kahraman icat etme 
durumu, hangi siyasi temayülde olursa olsun sonuçta ortak bir kadere boyun eğercesine 
“içteki adam”ın takındığı maskeye dönüĢme gösterilir. Öykü, sıra dıĢı bir ölüm vakası ve 
hayatın akmaya devam etmesi gerçeği ile bitirilir.  

 
2.3.Şevket Bulut (1936 Kilis/Musabeyli-1996 Kahramanmaraş)4 
 
Ġlk edebi ürünü olan Ģiirleri Genç Kilis gazetesinde (1954) yayımlandı. Ġlk öyküsü 

“Odacı Mehmet Efendi” Hareket dergisinde (1970) yayımlandı. Mahalli gazete ve dergilerde 
yazdı. Hikâyeleri, Hisar ve Dolunay dergilerinde yayımlandı. Öykü kitapları Al Karısı (1971), 
Sarı Arabalar (1974), Dilek Çınarı (1975), Kefensiz Ölüler (1984), Sınırdaki Tarla (1996) ve 
Yıkık Minare (1996), Baharı Göremeyen Çocuklar (1996) ve Derin Kuyu (2007-ölümünden 
sonra) adlarıyla yayımlandı.  

Dede Korkut’tan Mevlâna’ya, kıssalardan Kelile ve Dimne’ye, yöresel 
söylencelerden anonim hikâyelere kadar sözlü ve yazılı pek çok kaynaktan beslenen, mümin 
ve mütevekkil Anadolu’yu anlatan Bulut, öyküyü milli bir tür olarak görmüĢtür. “ġeyhler, 
hacılı hocalı dünya, KahramanmaraĢ olayları, azınlıklar, mezhep ve etnik farklılıklar gibi 
netameli alanlara da” el atmıĢtır. (Mert, 2000: 105) Kendi öykü anlayıĢını “ruhçu gerçekçilik” 
ile niteleyen Bulut, halkın hayat, gelenek, inanç gibi tarihsel, toplumsal yapısının asıl kurucu 
öğelerinin içinde büyümüĢtür. Doğu, Güney ve Güneydoğu’nun insani, kültürel ve tarihsel 
birikiminin içinde yaĢamıĢ, anlattığı dünyaları tanımıĢtır. Öyküde mesaj vermeyi önemsemiĢ 
ve bunun altını çizmiĢtir. Toplumsal çeliĢkilerin öykülerini, sahih tasavvuf düĢüncesi ve 
duyarlığıyla, yer yer Türk filmi kurgusuyla anlatmıĢtır. Geleneksel inanıĢların ve körü körüne 
bağlılıkların insanların hayatına etkilerini, kanlı canlı bildiği öykü kiĢileriyle anlatmıĢtır. (Su, 
2000: 100-106) Sosyalist gerçekçilik eleĢtirisi niteliğindeki “Üstün BaĢarılı Öğretmen” 
öyküsünde Milli Eğitim camiasındaki sağcılık-solculuk meselesi; kendini devrimci-solcu 
olarak niteleyen fakat hakkında taciz Ģikâyetleri bulunan, ruhsatsız Kur’an kursunu ilçeye 
Ģikâyet etmiĢ bir köy öğretmeni/müdürünün haz etmediği köy, köylü ve teftiĢle imtihanı; “pis 
köylülerin kahrını” daha fazla çekmek istemeyen ve meslektaĢlarının tacizleri altında çalıĢan 
bir kadın stajyer öğretmen; içki, rüĢvet ve tacizle anılan, Ģerefine kesilen toklununsa saç 
kavurma biraz da haĢlama yapılması ile iktifa eden ve kendini devrimci olarak 
konumlandıran, teftiĢ ettiği öğretmene de bir devrimci olarak “köylünün inançlarına saygılı 
görünmeyi, inanmasa da ara sıra cuma namazına gitmeyi” tembihleyen bir müfettiĢ; nabza 
göre Ģerbet vermeyi, teftiĢe gelen sağcıysa yatak odasındaki, solcuysa misafir odasındaki 
kitapları ortaya çıkardığını söyleyip arkadaĢına da bu yolu salık veren bir diğer köy öğretmeni 
öykülenir.  

 

                                                           
4 Ġlkokulu Kilis’te (1951), sonraki öğrenimini parasız yatılı Adana Yapı Enstitüsünde (1957) ve Erzurum 
Gündüzler Tekniker Okulu ĠnĢaat Bölümünde (1959) okudu. KahramanmaraĢ Milli Eğitim Müdürlüğünde büro 
Ģefliği yaptı. KahramanmaraĢ ve Sivas’ta Bayındırlık Müdürlüğünde inĢaat teknikeri olarak çalıĢtı. Emeklilik 
sonrası (1986) ticaretle uğraĢtı. 
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2.4.Rasim Özdenören (1940 Kahramanmaraş-)5 
 
Yazarın, Hastalar ve Işıklar (1967), Çözülme (1973), Çok Sesli Bir Ölüm (1977), 

Çarpılmışlar (1977), Gül Yetiştiren Adam (Roman/uzun öykü), (1979), Denize Açılan Kapı 
(1983), Kuyu (Uzun öykü,) (1999), Hışırtı (2000), Ansızın Yola Çıkmak (2000), Toz (2002) ve 
İmkânsız Öyküler (2009)  isimli öykü kitaplarının yanı sıra denemeleri, eleĢtiri kitapları ve 
çevirileri de bulunmaktadır. 

Özdenören ve öyküsü; “yerliliği, doğallığı, dil iĢçiliği ve doğallığı” (Tosun, 1996: 
107, 108); “zihnen Batı’ya kalben Doğu’ya dönük olması, dramatik ve trajik olana Ġslamî 
düĢünce ve sanat dünyası içinde bir ilk olarak çocuğun gözlerinden bakması; 
mükemmeliyetçi, yekpare ve dokumacı öykücü kiĢiliği; öyküyü ANLATMAK manasıyla 
değerlendirmesi” (Su, 2011: 5-10) ile dikkatlere sunulmuĢtur. Özdenören pek çok Ģehri ve o 
Ģehirlerin insanlarını babasının memurluğu dolayısıyla da tanıma imkânı bulmuĢtur. 
Öykülerinde, dini tasavvurun BatılılaĢma yolunda hayattan uzaklaĢtırılmasının yansımalarına, 
toplumsal ve bireysel değer yitimlerine, bozulmalara, sosyolojik çözülüĢ ve dönüĢümlere; 
bunlara karĢın bireylerin manevi arayıĢlarına odaklanmıĢtır. Öykü dünyasında halk 
anlatılarından ve kıssalardan da beslenmiĢtir. Angaje edebiyata girmemekle birlikte “Mor 
Sinekler” adlı öyküsünde birçoklarının ne olduğunu dahi bilmediği “baklavadan yediği için” 
gerçekleĢtiği dedikodusu yapılan “ölümü ve yoksulluğu” ironik, trajik ve ders kaynağı ögeler 
olarak ele almıĢtır. Çocuk bakıĢ açısına yer verdiği öykülerinde mizahi üslup da söz 
konusudur. Bazen çekiĢen bazen dayanıĢma içine giren kadın öykü kiĢileri, çoğu kez çaresiz 
bir görüntü sergilerler. Özdenören, yer yer toplumcu gerçekçiliği hatırlatan Ġslami söylemli 
öykülerinde, olumsuzlukların kaynağı olarak bir yerlere dikkati çekmemiĢ; dil ve yazım 
teknikleri itibariyle de yeniliklere açık olmuĢtur.  

 
2.5.Cahit Zarifoğlu (1940 Ankara-1987 İstanbul)6 
 
Lisede okurken Maraş gazetesinde Ģiir ve öyküleri yayımlandı. Yazıları Açı, Diriliş, 

Edebiyat, Mavera, Yeni Devir, Milli Gazete, Zaman, Papirüs, Türk Dili, Yeni Dergi, Kadın ve 
Aile, İslam gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. ġiir, roman, çocuk romanı/hikâyesi, günlük, 
deneme, tiyatro, eleĢtiri, mektup, oyun ve inceleme eserlerinin yanı sıra yayımlanmıĢ İns 
(1974) ve Şeyhana’yı kapsayan öyküleri, Hikâyeler (1996) baĢlığıyla topluca yayımlanmıĢtır.  

Zarifoğlu da öyküleri Ģiirinin gölgesinde okunan yazarlardan olmuĢtur. Haksal, 
Zarifoğlu’nun düzyazı içinde Ģiiri aradığını; olgunlaĢmamıĢ Ģiirinin hammaddesinin orada 
yattığını; öyküsünün de imge yüklü Ģiiri gibi güç anlaĢılır olduğunu kaydeder. (Haksal, 2015: 
                                                           
5 Ġlk ve orta öğrenimini KahramanmaraĢ, Malatya ve Tunceli’de tamamladı. Ġstanbul Üniversitesinin Gazetecilik 
Enstitüsü (1964) ve Hukuk Fakültesinden (1967) mezun oldu. Devlet Planlama TeĢkilatı Uzmanı (1967 ve 
1980), Kültür Bakanlığı MüĢavirliği (1975) ve MüfettiĢliği, Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı (1981), Genel 
Sekreter Yardımcılığı (1984-1988), Genel Sekreterlik (1988) ve MüĢavirlik görevlerinde bulundu. Ġlk öyküsü 
Maraş Gençlik derginde yayımlandı. Varlık dergisinde “Akarsu” adlı öyküsü (1957) yayımlandı. Diriliş, 
Edebiyat, İslam, Yedi İklim, Kaşkar ve Mavera dergilerinde; Yeni Devir, Milli Gazete ve Yeni Şafak 
gazetelerinde yazdı. Özdenören, 2014 yılı Kasımından beri Hece ve Heceöykü dergilerinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütmektedir. 
6 Aslen KahramanmaraĢlı olan Zarifoğlu, ilk ve orta öğrenimini Siverek, Kızılcahamam, Ankara ve 
KahramanmaraĢ’ta tamamladı. 1961’de girdiği Ġstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
1971’de mezun oldu. Öğretmenlik, çevirmenlik radyo denetçiliği, dergicilik, gazetecilik, muhasebe yardımcılığı, 
memurluk ve mütercim sekreterlik yaptı. 
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9, 10) Ġslami duyarlıkla yazacakların takip edeceği öykücülerden olan Zarifoğlu’nun “Sizi 
Görmeliydim” baĢlıklı öyküsü, yazma sıkıntısı içindeki anlatıcının bir iç sorgulaması, “emek 
sarf edilerek sahip olunabilen yalnızlık” ve “yalnızlığın sıhhatli bir çalıĢması olarak görülmesi 
gereken” “aĢk” konusundaki düĢüncelerini barındırır. Öyküde “sanat zevkiyle elde edilen 
hatıralar”, “kendisinden söz etmek için izni gereken “aĢk”, “tahkiyede kendimizi atlatmakla 
zincirlemek”, “yalnızlıktan yontulan bütün büyük anlar”, “anneden öğrenilip temelleri 
çocukluktan atılan yalnızlık”, “hayâ duygusuyla örtülü bir toplum”, “değiĢik durup geçmiĢin 
teriyle savaĢan bizler” türünden orijinal buluĢlara, dini söylencelere dönük göndermelere, 
Batılı müzik bilgisine ve aforizmal ifadelere yer verilmiĢtir. “AĢkın hakları vardır” diyen 
öykücü, Freud’u da göz ardı etmeden Ġslami gelenek ve müslüman toplum bağlamında, 
bekâret konusuna yer verecek ve aĢk duygusunu cinselliğe bağlayacak derecede farklıdır. 
KiĢilerin/insanların bir bir arttığı/dünya sahnesine çıktığı “Ġns” öyküsünde anlatıcı, bir destan 
icracısının kanatlı üslubunu kuĢanır. Ġns, Âdem’dir; âdemoğludur. Topraktan haber soran Ġns 
ve eĢi, “kendilerini devam ettirecek” oğullarının peĢindedirler; “ölümlerini yanlarına alıp” 
günümüze dayanacak yolculuklarına çıkarlar. YoldaĢları keçi için otların azaldığı son demler, 
“yeryüzünün bittiğinin” alametidir. Keçi boğazlanacakken “rüzgârın baĢı” çıkar. GüneĢ gibi 
geçen ve canlı ağaçlardan inĢa ettiği darağaçlarını kendisiyle taĢıyan Ġnsin ve eĢinin 
yaĢlanmaları, “iyice ölmeleri” demektir. Yolcuğunda Ġns Ġbrahimce arayıĢlar gerçekleĢtirir. 
Ovalarda rahimler açılır. BaĢını ve göğsünü inik tutan, insanı ve tabiatın değiĢimini, havayı ve 
göğün ateĢlerini anlamaya çalıĢan, “düĢüncenin baĢını kaldıran” Ġnsin yüzünde “azabın 
kalabalığı” görünür. Ġnsin eĢi, “kimsenin taĢımadığı, bilmediği bir ağrı ve utanç ve gururuyla” 
bir “iç ateĢiyle” yüklüdür. Yol, sürer. Destan masala dönüĢür: geyik, tilki aç kurtlar. Ġns, 
“çullarını, kadınını, çocuğunu” toplar. Yerden ateĢler akar, ateĢin ve yerin içinde uyuyan can 
uyanır. Yer soluk alır, içini atar. ACZ’e düĢen Ġns, bilmeden avuçlarını ve alnını toprağa 
bastırır. Ġns, kelime olmaksızın düĢünmeyi tecrübe eder. “Kelime” bahsi ilkinde nevm’e 
gönderme iken; ikincisinde “yüreğiyle, dimdik ve tam bir bilinçle” söyleyeceği Allah’ı kast 
eder. Yüzüne anlaĢılmaz ve çok bakılmaz bir aydınlık gelen Ġns, yeryüzüne ve insanlara 
“değiĢeceklerini/tahribi” müjdeler. 

 
2.6.Mustafa Kutlu (1947 Erzincan-)7 
 
Ġlk öyküsü  “O” Hareket dergisinde (1968) yayımlandı. Deneme, inceleme, çocuk 

kitabı türündeki eserlerinin yanı sıra 1999’dan beri her yıl bir öykü kitabı yayımlamaktadır. 
Kutlu’nun öykü kitapları Ģunlardır: Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yokuşa Akan 
Sular (1979), Yoksulluk İçimizde [(1981)-Yazarın “O kitaptan sonra Mustafa Kutlu Hikâyesi 
belirmiĢtir” dediği eseri (Tane, 1993: 120)], Ya Tahammül Ya Sefer (1983), Bu Böyledir 
(1987), Sır (1990), Arkakapak Yazıları (1995), Hüzün ve Tesadüf (1999), Uzun Hikâye 
(2000), Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş (2002), Tufandan Önce (2003), Rüzgârlı Pazar 
(2004), Chef (2005), Menekşeli Mektup (2006), Kapıları Açmak (2007), Huzursuz Bacak 
(2008), Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009), Zafer yahut Hiç (2010), Hayat Güzeldir 
                                                           
7 Ortaöğrenimini Erzincan’da (1963), yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
(1968) tamamladı. Tunceli ve Ġstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974’ten beri Dergâh Yayınlarında 
çalıĢmalarını sürdürmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin yayımını yönetti. Ansiklopedi için madde 
yazarlığı yaptı. Yazıları Fikir ve Sanatta Hareket, Adımlar, Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler, Dergâh 
ve Hece dergilerinde yayımlandı. Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde Ģehir ve spor yazıları yazdı. TRT’de ve bir 
özel TV kanalında programcılık yaptı. 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

11 

(2011), Anadolu Yakası (2012), Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013), Nur (2014), Tirende Bir 
Keman (2015). 

Özgün ve farklı öykü anlayıĢıyla Doğu’ya özgü bir roman türü kurmak çabasındaki 
Kutlu, “uzun öykü” ve “çerçeve-küçük iç öyküler” biçiminde nitelenen metinlerinde sözlü 
gelenekten, divan ve tasavvuf edebiyatından, dünya edebiyatından, modern yazım 
tekniklerinden ve öğretmenlik hayatının kazandırdıklarından yararlanır. AĢina olduğu köy ve 
kasaba hayatını, sigaralı kahvehaneleri, tren istasyonlarını, kitap evlerini, yayın evlerini, 
televizyon binalarını rahat bir üslupla öyküler. Öyküleri de o rahatlıkla okunur. Germez, 
“ölçülü biçili hikâye yazmıyorum” (Tane, 1993: 125) dese de gereksizi ayıklar, kurgusunu 
muhkem kılar. Öykülerinin giriĢ cümleleriyle okuru yakalar ve bir daha bırakmaz. Temiz dili, 
yerel ve yer yer argo söyleyiĢleri, tarihi ve edebi birikimi açısından da son derece zengin 
öykülerinde, anlatıcıların merhameti okura geçer. Öfke, kin, intikam gibi duygular 
öykülerinde yok gibidir. Öyle ki yayımlanan son öykü kitabı Tirende Bir Keman’da anlatıcı, 
vaktiyle sofrasında kedisine çokça rakı içirmiĢ birisini bile rahmetle yâd eder. Pek çok 
öyküsünde bulabileceğiniz mizahı, çok yerinde ve çok incedir. Tebessüm ettirir. Ġsim 
seçimleri geleneğe dönüktür. Toplumsal yaĢantıda ve düĢünce dünyasındaki değiĢimlere ayna 
tutarken birilerini ötekileĢtirmemeye özen gösterir. Bir baĢarı öyküsü niteliğindeki Anadolu 
Yakası’nda anlatıcının “anlamaya” dönük tavrı dikkat çeker. “Kara Kumudur Kalan” adlı 
öyküsünde idealleri ile hayata mağlup olmuĢ anlatı kiĢisinin geçmiĢi ile Ģimdiki hâlini aynı 
cümleler içinde aktarması, baĢarısının sırlarına ıĢık tutar niteliktedir. Bir zamanların dergicisi, 
Ģimdinin yayımcısı Murat Bey, düĢünce kitapları yerine ekonomik zaruretlerden ötürü çağa 
uyup yemek kitapları basmayı düĢünmektedir. Dahası bu durumu milli bir mesele gibi 
gösterme gayretindedir. Anlatıcının anlayıĢı ve merhameti bu öyküde de dikkat çeker.   

  
2.7.İsmail Kıllıoğlu (1947 Kahramanmaraş-)8    
 
Hikâye kitapları Ateş Yalımı Üzerinde Bir Toplantı (1974), Hayata Uyanış (1984, 

1991, 1998), Gül ve Ateş (1993) ile Aşkın İzi (1999)’dir. Yayımlanan ilk öyküsü “Kuyu” 
Gonca, daha sonra Çıkış (1968) dergilerinde yayımlandı. Yazar, düĢünce yönünden 
farklılaĢmalarını sağlayan dergilerin baĢında Diriliş’in geldiğini; Büyük Doğu ve Hareket 
dergilerinin, yazarın ilk öykü kitabının yayımını kararlaĢtırıp gerçekleĢtiren Nuri Pakdil’in 
Edebiyat dergisinin ve yayımında yazarın da katkılarının bulunduğu Mavera’nın diğer 
“okuma kalemlerinden” olduğunu belirtir. (Akbaba, 2001) Kıllıoğlu, “yerlilik” düĢüncesinin 
“evrensellik” düĢüncesinin karĢıtı olarak algılanması tuzağının bir mantık yanlıĢı olduğunu 
belirtir. (Kıllıoğlu, 2000: 444, 445)   

Öykülerinin dikkat çeken yönleri düĢünceye ve çağrıĢımlara dayalı olması; yoğun, 
farklı ve zengin metinler olmalarıdır. “Su ve Cennet”te muhtemelen Ģehirden annesiyle 
birlikte taĢraya gelen bir çocuğun gözünden mutluluk saçan renkli parlak tasvirlerle enikli 
kapıdan girilen ve bahçesinde akan suyu bulunan bir havuz tasvir edilir. Havuzu küvetle 

                                                           
8 Kahraman MaraĢ Ġmam Hatip Lisesinden (1968), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (1975) mezun 
oldu. ÇalıĢma Bakanlığında iĢ müfettiĢliği, Bolu’da vaizlik, ÇalıĢma Bakanlığında müfettiĢlik, Sakarya Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde asistanlık, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği 
yaptı. Lise öğrencisiyken arkadaĢı Ģair Osman Sarı’yla birlikte Gonca dergisini çıkardı. Yazıları Hareket, Çıkış, 
Diriliş, Edebiyat, Gelişme, Kelam, Mavera, İlim ve Sanat, Yönelişler, İslâm, Kadın ve Aile, Türk Edebiyatı, 
Altınoluk dergilerinde; Memleket Gazetesi, Yeni Devir, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete ve Zaman 
gazetelerinde yayımlandı. Ġslami ansiklopedilerde madde yazarlığı ve redaktörlük yaptı. 
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karĢılaĢtıran ev sahibi amcasına bu suyun kaynağını soran anlatıcı, “Cennetten,” cevabını iç 
serinliğiyle benimser. “Yalnız Geceler Güzeldi” öyküsünde baĢında yün takkesiyle öykü 
kiĢisi, öğle güneĢinin altında bahçesini sulama mücadelesi verirken yaprakları buruĢmuĢ 
patlıcanlar, belleğinde “ölüm döĢeğindeki bir çocuğun durumunu” ayaklandırır. “ArayıĢ”ta 
Ufacık Karınca künyeli Ebu Zerr, benzetmeye dayalı imgelerle öykülenir. Ruhtaki arayıĢ, 
“Âdem’den beri gerçeği yitiren her insanoğlunun gerçeği bulmak için çırpınan ruhunun baĢ 
meselesi” olarak gösterilir. Ġnancın peĢine düĢen, yurdunu terk edip “kutlu eve” varan, bir 
baĢına günlerce teslimiyeti yaĢayan, “evrenin ve insanın ebedi efendisini” bulan, bayılıncaya 
kadar defalarca dayak yemek pahasına inancını açıklayan Ebu Zerr’in ruhu, “sürekli tan 
vakitlerini yaĢayan bir kuĢ gibi” yenilenir; canlılık dolar. Ebu Zerr, yağmacılıkla ünlenmiĢ 
kabilesine döner, dönüĢüme vesile olur.     

 
2.8.Durali Yılmaz (1948 Denizli/Acıpayam/Köke köyü-)9 
 
Bilimsel yayınlarının, romanlarının, inceleme yazılarının; senaryo, uyarlama, çeviri 

ve denemelerinin yanı sıra dört öykü kitabı bulunmaktadır. Ġlk edebi ürünleri Burdur’un Sesi 
adlı mahalli gazetede yayımlandı. Ġlk öyküsü Milli Gençlik dergisinde (1968) çıktı. Öykü 
kitapları Söylenmeyen (1975), Gel İçimde Ağla (1981), Ölmeden Ölenler (1989), Çilekeş 
Müslümanlar (1989), Akrebin Dansı (1989) ve Dansedebilmek (1997- bütün öyküleri)’tir.    

“Sevgiyi Öğrenen Adam”da oğlunun beyninde ölümcül bir hastalık ihtimali beliren, 
dünyası daralmıĢ bir babanın iç muhasebesi öykülenir. Öyküde hayat dolu tıp öğrencilerinin 
dillerinden dökülen ölüm konulu türkülere, hastane ve doktor hâllerine, hademelerin 
tahakkümüne, maddi imkânsızlıklara, ölüm endiĢesine ve bir mutlu sona yer verilir. 
“Söylenmeyen” adlı öyküde kendini darağacında düĢleyen ve ümidini yitirmenin eĢiğindeki 
anlatıcı, babasının toprakla mücadelesini ve annesini hatırlar. Ġnsanlardan kaçmak ister. 
Çocukluğunun dağlarını, tabiatını düĢler. Ölümünden sonra bedeninin toprağa akacağını 
düĢünür. Devrik cümlelere, Ģiirsel ifadelere yer verilen öyküde anlatıcı, ruhunda yeni bir 
diriliĢ duyar. DoğuĢunu yenileyen unsur da topraktır. Anlatıcı, “Firavun, Nemrut gebe 
kadınların karınlarını yaradursunlar: Nil Musa’yı taĢıyor, mağara Ġbrahim’i saklıyor.” derken, 
düĢüncelerinin kendisinden sonra ölümsüz olacağını söyler. Onun “ölmemecesine geliyorum” 
sözünde Ģehadet arzusu da sezilir. “Gel Ġçimde Ağla” öyküsünde anlatıcı, muhatabına 
“Biliyorum duygularını anlatamıyorsun.” der; medeniyetleri “ağlatan, güldüren; öldüren ve 
yaĢatan” biçiminde sınıflandırır. Ġçinde iman ve sevgi fırtınaları esmektedir. Harabat ehli 
niteliğindeki öykü kiĢisi, durmadan “kendi iç dünyalarının sesini” dinlerken;  anlatıcı, kalbiyle 
ağladığını; ihtiyar dünyanın insanları darağaçlarına götürdüğünü haber verir. Medine’nin 
evlerine sevgi ve rahmet yağarken, kendilerini Allaha ve insanlığa adanıĢ peygamberler gelip 
gitmekte; Hira Dağı’nda bir divan toplanmaktadır. “Gelinlik” öyküsünde de roman türünü, 
Fransız edebiyatını ve felsefeyi bilen, koyu Katolik Linda ile türkü bilen Leyla arasındaki 
Hasan’ın tercihi anlatılır. Geleneğin kafası karıĢık temsilcisi Hasan’ın aklı Batı’da olsa da 
gözü ve akıbeti Doğu’dadır.    
                                                           
9 Ġlköğrenimini köyünde, orta öğrenimini Burdur Ġmam Hatip Lisesinde, lise fark derslerini verdikten sonra 
yükseköğrenimini Yüksek Ġslam Enstitüsü ve Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinde tamamladı. Ġstanbul, 
Muğla, Yakın Doğu, Ġstanbul Kültür Üniversitelerinde ve Harp Akademisinde öğretim üyeliği yaptı; idari 
görevlerde bulundu. Gazetelerde sanat sayfası hazırladı. KöĢe yazarlığı yaptı. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında 
arĢivcilik yaptı. Yazılarını Diriliş, Tohum, Hisar, Büyük Doğu, Yeni Sanat, Türk Edebiyatı ve Hareket gibi 
dergilerde; Tercüman, Türkiye ve Yeni Devir gazetelerinde yayımladı. 
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2.9.Ali Haydar Haksal (1951 Bingöl/Yaylıdere/Hasköy-)10  
 
Ġlk öyküsü “Tıkırtı” 1975’te yayımlanan Haksal’ın roman, anlatı, monografi, 

inceleme ve deneme kitaplarının yanı sıra yayımlanmıĢ öykü kitapları Ģunlardır: Evdeki 
Yabancı (1986), Sesim Bana Yetmiyor (1987), Sarıldığım Soğuk Bir Ceset (1988), Sokağın 
Adı Issız (1989), Ay Işığında Vav’ın Odası (1991), Zamanların Öyküsü (1984), Yalnızlık 
Sarkacı (1996), Kuşkonmazda Konuşan Adam (1998), İçim Su Berraklığında (2000), Kapıda 
Bir Çift Ayakkabı (2002), Renklerin Dansı (2004), Rüya İçinde Rüya (2011), Ruh Denizi 
(2012). 

Yazarın ilk öykü kitabı Evdeki Yabancı’nın aynı adlı öyküsünde kent hayatında 
ancak kendi iç seslerine kulak veren bir çift öykülenir. ĠletiĢimsizlik bu kiĢilerin ortak 
paydalarıdır. ĠĢyerinden evine isteksiz dönen erkek, akĢam ezanıyla camiye koĢuĢan çoğu 
ihtiyarlardan oluĢan kalabalığa katılmak ister; fakat harekete geçmez. Uyum sağlayamadığı 
kenti, birbirine benzeyen ve bağlanan sokaklarından ötürü bir örümcek ağına benzetir. Öykü 
kiĢisi kendi evine bile ancak zili çalıp kapı açılınca girecek kadar duyarlık sahibidir. Zihin 
okumaların, okurlara hitabın, iç monologların, yazar-anlatıcı yorumlarının yer aldığı 
“KuĢkonmazda KonuĢan Adam” öyküsünde yazarın Ahmet Mithat Efendi tarzı, modern ötesi 
anlatı tekniği arayıĢları; “saçıntı” gibi Öztürkçe arayıĢları ve “devinim” sözcüğünün tekrarlı 
kullanımı dikkat çeker. Haksal, kendi öykücülüğü üzerine yapılan bir söyleĢide öykü 
serüvenini üç döneme ayırır. Birinci aĢamada ironik öyküler, ikinci dönemde ironik 
öykülerden ara boĢlukta yazdıkları, üçüncüde “Ölen Babamdı” öyküsüyle baĢlayan insanın 
trajik yönlerine, iç dünyasına, bilinçaltına odaklanan öyküleriyle asıl öykü çizgisini 
yakaladığını belirtir. (Süleyman Bayraktar’ın söyleĢisini akt. Lekesiz, 2001: 326)    

 
2.10.Hüseyin Su (1952 Kırşehir/Çiçekdağı/Hacıduraklı köyü-)11 
Yeni Gelenekçi olarak nitelenen yazarın öyküleri “Tüneller (1983), Ana Üşümesi 

(1999), Gülşefdeli Yemeni (1999) ve Aşkın Hâlleri (1999)” adlarıyla yayımlanmıĢtır. Yazarın 
deneme ve incelemelerinin bir kısmı, Bir Yağmur Türküsü; araĢtırma, söyleĢi ve öykü 
incelemelerinin bir kısmı da Öykümüzün Hikâyesi, Yazı ve Yazgı, Kalemin Yükü ve Keklik 
Vurmak adlarıyla yayımlanmıĢtır.  

Edebiyat, Mavera, Kayıtlar ve kurucusu olduğu Hece, Heceöykü dergilerinde 
öyküleri, denemeleri (Hece imzasıyla), eleĢtiri yazıları yayımlandı. Edebiyat ve düĢünce 
çizgisinin oluĢumunda Büyük Doğu, Diriliş ve Edebiyat dergilerinin önemli etkisi oldu. Ġlk 
edebi değinisi, 1979’da Yeni Devir gazetesinin kültür sanat sayfasında yayımlandı. Yazarın ilk 
                                                           
10 Ġlköğrenimini Hasköy’de tamamladı. Elazığ Ġmam Hatip Lisesinden (1975), Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden (1979) mezun oldu. Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslam 
DüĢüncesi Ana Bilim Dalında Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı adlı teziyle Yüksek Lisans derecesi aldı. 
Ticaret ve siyasetle de uğraĢtı. 1987’den beri kurucuları arasında yer aldığı Yedi İklim dergisinin yazı iĢleri 
müdürlüğünü sürdürmektedir. Öykü, eleĢtiri, deneme, inceleme, gezi ve araĢtırma türündeki yazıları Mavera, 
Yönelişler, İslam, Kayıtlar, Yedi İklim, Yansıma, Kaçak Yayın, Anadolu Gençlik, Yeni Dünya, EDEP, Türk Dili, 
Genç, Okur, Yeni Devir, Milli Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. 
11 Asıl adı Ġbrahim Çelik. Ġlköğrenimini Çiçekdağı’nda, orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümünü (1980) bitirdi. 2000 yılına kadar 
Kütahya/TavĢanlı, Sakarya/Hendek ve Ankara’da edebiyat öğretmenliği; Talim Terbiye Kurulunda ders 
kitaplarının incelenmesi, MEB Örneklerle Büyük Türkçe Sözlük’ün incelenmesi; Milli Kütüphane Ģube 
müdürlüğü ve Ġstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
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iki öyküsü “Tüneller” ve “AteĢ” 1981 yılında Edebiyat dergisinde yayımlandı. Yazı hayatına 
1980’den önce baĢlamıĢ olmakla birlikte asıl edebi ürünlerini 1980 sonrasında verdi. Sözlü 
halk hikâyeleri ve destan geleneğinden beslendi. Ġnsana ve psikolojik atmosfere odaklandığı 
öykülerinde modern yazın tekniklerini kullandı.  

Hüseyin Su, edebiyata ideolojik olarak değil edebi açıdan yaklaĢılmasını önerir. Dil, 
gelenek/Ġslam, kadın ve çocuk konularındaki duyarlığı ile dikkat çeken yazarın öykücülüğü 
iki dönemde ele alınabilir. Birinci dönemde kaleme aldığı Tüneller ve Ana Üşümesi adlı öykü 
kitaplarında Edebiyat dergisinin etkisi görülür. Özgün yazar kimliğini Gülşefdeli Yemeni ve 
Aşkın Hâlleri adlı öykü kitaplarında göstermiĢtir.  Hemen her yaĢ ve cinsiyetten kiĢilere yer 
verdiği öykülerinde merkezi kadın öykü kiĢilerine verilen önem dikkat çekmektedir. Yol ve 
kasaba öykücülüğü ile de öne çıkan yazar, nihayetinde durulan genç kızları ve bunalımlı 
erkekleri; öz saygılarını yitirmektense eĢleriyle hayatlarını ayırabilen kadınları, 
çocukluklarının mutlu zamanlarını düĢleyenleri, kızlarına model olmak isteyen anneleri; 
hayatı sorgulayan, düĢünen, arayıĢ içindeki kiĢileri öykülemiĢtir. Öykülerinde farklı kuĢaklara 
ve kiĢilik yapılarına yer veren Su, farklı bakıĢ açılarıyla ele aldığı kahramanlarının acılarıyla 
ve çatıĢmalarıyla, okur-kahraman özdeĢleĢmelerini ve kiĢilerinin hafızada kalıcılığını da 
sağlayabilmiĢtir. Yazarın bir kısmı yayımlanmıĢ “Zikir Pınarında Kalbimizi Yuduk” adlı 
öyküsünde modern dünyada bağlanma, Ģeyh-mürit iliĢkileri ve gelenek konuları iĢlenmiĢtir. 

 
2.11.Ramazan Dikmen (1956 Balıkesir/Dursunbey/Karayağmaz köyü-1997)12 
 
Öykü, deneme, günlük, eleĢtiri ve çevirileri de bulunan yazarın ilk öyküsü Akşam 

gazetesinde (1974) yayımlandı. Kırk bir yaĢında hayata veda eden yazarın daha önce Kıyıya 
Vuranlar (1996) ve Afife Ablanın İncileri’nde (1997) yer alan öyküleri Muhayyer (2006) 
adıyla tek kitap hâlinde yayımlandı.   

Kurgusu sağlam, dili ve üslubu iĢlenmiĢ öykülerin yazarı Dikmen, 1980 öncesi 
öykülerinde mesajdan ziyade Ġslami motiflere yer verir. “Yakın”da anlatıcı, banliyö tren 
istasyonundan geçerken arkadaĢları ile yaptıkları edebi ve felsefi sohbetleri, evde kendisini bir 
zamanlar bekleyen eĢiyle aralarında tek söz geçmeden karĢılıklı oturmalarını ve kendisini en 
çok onun duyduğunu hatırlar. Diyaloglara yer verilmeyen, atmosfer öykü tarzındaki metinde 
Ģair ruhlu anlatıcı, lokomotifin keskin ıĢıklarının ezan seslerine karıĢtığını fark eder. Kendini 
en yalnız hissettiği bir anda “Bana ey Ģah damarımdan yakın olan!” dediğini hatırlar. Ġhtilal 
arifesinde, Eylül 1980 tarihli “Yavuz” baĢlıklı öyküde ise anlatıcı, dernek faaliyetlerinden ve 
kitap okuma etkinliklerinden söz eder. Faaliyetlerinin Ģiddet içerikli olmamasına rağmen 
saldırıya uğramalarından ve halkın kendilerinden endiĢe duymasından yakınır.  

 

                                                           
12 Ġlköğrenimini Balıkesir’de orta öğrenimini Ġstanbul’da tamamladı. Ġlköğreniminden sonra hafızlık eğitimi de 
gördü. Ġstanbul Ġmam Hatip Lisesinden (1974) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat-Maliye 
Bölümünden (1981) mezun oldu. Maliye Bakanlığında müfettiĢ yardımcılığı (1983), vergi kontrolörlüğü; Devlet 
Planlama TeĢkilatında Fransızca eleĢtirmenliği (1988) yaptı. Eğitim ve araĢtırma görevleriyle Brüksel’de (1989-
1990) bulundu. Hasan Aycın, Ahmet ġirin, Ömer Lekesiz ve Ömer Ziya Cömert ile birlikte Kayıtlar dergisini 
(1990-1995)  çıkardı. Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar dergilerinde ve Selam gazetesinde yazıları 
yayımlandı. 
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SONUÇ  
 

Sanat ve eleĢtiri dünyasında “metafizik, mistik, gelenekçi, tasavvuf, Doğulu, yerli, 
maneviyatçı, mukaddesatçı, ruhçu/spritüal”  türünden sıfatlarla da ifade edilen Ġslami duyarlık 
1950-1980 arası dönemde kaleme alınıĢ öykülerde görülen milliyetçi, toplumcu gerçekçi,  salt 
sanat kaygısı güden estet duyarlıklar gibi okuyucu kitlesi bulabilmiĢ bir edebi eğilimdir. 

1950-1980 arası dönemde Ġslami duyarlıkla tahkiyeli eserler kaleme alanlardan 
metinde edebi yönü de gözetenler, öykülerinin estetik değerler taĢımasına özen 
göstermiĢlerdir. Ġslami değerler-insani değerler ayrımını ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢlardır. 
Bu isimler kadının mahrem dünyasına kapı aralayan romandan ziyade öykü türünde 
yoğunlaĢmıĢlardır. Eserlerinde konu olarak daha çok ölüm, aile, taĢra hayatı, arayıĢ ve 
acziyete yer vermiĢlerdir. 

William Faulkner, Dostoyevski, Jean Paul Sartre, Mihail ġolohov, Henri Bergson, 
Anton Çehov, Guy de Maupassant, Virginia Woolf, Franz Kafka, Albert Camus, Goethe ve 
Kierkegaard ve gibi isimlerden etkilenmiĢ olan bu öykücüler eserlerinde modern yazım 
kuramlarını ve teknik yeniliklere yer vermiĢ; dil-düĢünce, dil-kültür ve dil-dil ötesi iliĢkilerini 
gözetmiĢlerdir. DıĢ gerçekliğin yanı sıra insanın özellikle iç dünyasına yönelmiĢlerdir. Çocuk 
ve kadın bakıĢ açılarına ayrı bir önem vermiĢ, dili ve üslubu önemsemiĢlerdir. Ġmgelerle, 
simgelerle, kısa ve etkileyici ifadelerle Ģiirselliğe ulaĢmayı hedeflemiĢlerdir.  

Öykü kiĢilerine seçtikleri Ahmet, Hidayet, Fatma Hanım, Mustafa, Mehmet, Hasan, 
Musa, Yakup gibi isimler bu öykücülerin Ġslami duyarlıklarını da yansıtmaktadır. Bu 
öykücülerin referanslarının önemli bir kısmı Kur’an ayetlerine, hadislere, Ġslam tarihine, 
kıssalara ve menkıbelere dönüktür. Ġslami düĢüncelerini metne yedirmeye çalıĢmıĢlardır. 
Tarihi göndermelere ve çağrıĢımlara, harf ve isim simgeciliğine; gül, su, ateĢ türünden 
motiflere; Hz. Ali ve Ebu Zerr gibi isimlere yer vermiĢlerdir.  

Mekân olarak genellikle taĢra sayılabilecek, çocukluk ve ilk gençliğin yaĢandığı 
kasaba ve köylere, tren istasyonlarına veya Ģehirlerdeki otel odalarına, kitapevlerine; varılacak 
bir yeri hatırlatan yollara veya ölüm hakikatini düĢündüren hastanelere yer vermiĢlerdir. 

1980’den günümüze edebiyatla iliĢkileri açısından Ġslami hassasiyetlere yer 
verenlerin bir kısmı da popüler edebiyatın “Hidayet Edebiyatı” dalı içinde 
değerlendirilebilecek yazarlardır. Bunlar özellikle roman türünü, müslüman toplumu Ġslam’a 
davet etmek için birer vasıta olarak kullanmıĢlardır. Edebiyatın gücünü, çağdaĢ yazım 
tekniklerinin inceliklerini meslek edinmiĢ diğer bir grup yazar ise hem “popüler-yarım okur 
kitlesini” hem “hidayete namzet okurları” hem de “nitelikli okur kitlesini” hedef seçmiĢlerdir. 

1950-1980 arası dönemde Ġslami duyarlıkla yazmıĢ olan öykücülerden Necip Fazıl 
Kısakürek’in öyküleri öğreticiliği, değerler sorunu, Ģairane duyuĢlar, çarpıcı durumlar ve 
uyandırmaya çalıĢtığı ürperti hissi ile dikkat çekmektedir.  

Sezai Karakoç, öykülerinde mazi fikri üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. O da öykülerinde 
“cinsi ne olursa olsun servileĢmiĢ ağaçlar”, “kadını isteyen ev” türünden çarpıcı imgelere yer 
vermiĢtir. Kasaba edebiyatı bağlamında önem taĢıyan öykülerinde kent insanının ancak suyu 
bulandırdığı vurgulanmaktadır. Öykülerinde anlatıcı, genellikle yazar kimliklidir. 

ġevket Bulut, öykülerinde geleneksel tahkiyeli anlatımdan beslenmiĢ; eğitim 
sorunları, dünyada yaĢanan katliamlar, ilericilik dayatmaları, Doğu, Güney Doğu insanı gibi 
pek çok konuyu cesurca ele almıĢtır.  
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Rasim Özdenören, halk anlatılarından ve kıssalardan da beslendiği öykülerinde dini 
tasavvurun BatılılaĢma yolunda hayattan uzaklaĢtırılmasının yansımalarına, toplumsal ve 
bireysel değer yitimlerine, bozulmalara, sosyolojik çözülüĢ ve dönüĢümlere; bunlara karĢın 
bireylerin manevi arayıĢlarına yer vermiĢtir.  

Cahit Zarifoğlu, Ġslami duyarlıkla yazacakların takip edeceği öykücülerden olmuĢtur. 
Onun öykülerinde; iç sorgulamalar, yalnızlık, yalnızlığın çalıĢması olarak aĢk, sanat zevkiyle 
elde edilen hatıralar dikkat çeken unsurlardır. Öykülerinde hayâ duygusuyla örtülü bir toplum, 
değiĢik durup geçmiĢin teriyle savaĢan bizler türünden orijinal buluĢlara, dini söylencelere 
dönük göndermelere, Batılı müzik bilgisine ve aforizmal ifadelere yer verilmiĢtir. 

Mustafa Kutlu, özgün öykülerinde sözlü gelenekten, divan ve tasavvuf 
edebiyatından, dünya edebiyatından, modern yazım tekniklerinden yararlanır. GiriĢ 
cümleleriyle okuru yakalar ve peĢinden sürükler. Temiz dili, yerel ve yer yer argo 
söyleyiĢleri, tarihi ve edebi birikimi açısından da zengin öykülerinde, anlatıcıların merhameti 
okura geçer. Kötü duygulara onun öykülerinde yer yok gibidir. 

Ġsmail Kıllıoğlu’nun öyküleri düĢünceye ve çağrıĢımlara dayalıdır. Yoğun, farklı ve 
zengin metinlerdir. Öykülerinde benzetmeye dayalı imgelere, hikâyeleri gözden kaçan 
insanlara yer verir.  

Durali Yılmaz, devrik cümleli, Ģiirsel ifadeli öykülerinde iç muhasebe, insani hâller, 
ölüm korkusu, kaçıĢ duygusu, ölümsüzlük / Ģehadet arzusu, Doğu-Batı sorunsalı gibi konulara 
yer verir. 

Ali Haydar Haksal’da Öztürkçeye de yer verdiği öykülerinde iç seslere kulak veren 
öykücülerdendir. Yalnızlık, kente uyumsuzluk, Öykülerinde zihin okumaların, okurlara 
hitaba, iç monologlara ve yorumlara da yer verir.  

Hüseyin Su da Batı edebiyatından önce sözlü halk hikâyeleri ve destan geleneğinden 
beslenmiĢ bir öykücüdür. Edebiyata ideolojik olarak değil edebi açıdan yaklaĢılmasını öneren 
yazar, dil, gelenek / Ġslam, kadın ve çocuk konularındaki duyarlığı ile dikkat çeker. 

Ramazan Dikmen iĢçilik ürünü, dili ve üslubu dikkat çeken öykülerinde e mesajdan 
ziyade Ġslami motiflere yer verir. O da diyaloglardan ziyade iç seslere yaslanan 
öykücülerdendir. Onun öykülerinde de göndermeler Ġslami kaynaklaradır.  
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REALIZM VE LIBERALIZM`IN ORTASINDA: MARKSIST TEORININ YERI VE 
ÖNEMI 

Agil MAMMADOV* 

Özet 

Realizm, Ġkinci Dünya SavaĢına kadar Uluslararası ĠliĢkilerde önderliyi tartıĢmasız kabul edilen teori olmakta 
idi. Fakat, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası uluslararası örgütlerin ortaya çıkıĢı, sistemde aktörlerin çeĢitlenmesi, 
karĢılıklı bağımlılığın daha da artması ile liberal teori de ilgi odağı haline gelmiĢtir.   

Marksist teorinin insan doğasına bakıĢında da realizm ve liberalizmden farklı yaklaĢımı mevcuttur. Marksist 
teori güvenliği sınıf mücadelesinin bir fonksiyonu olarak algılamaktadır. Uluslararası politikanın, kapitalist 
ekonomi bağlamında gerçekleĢtiğine inanmaktadır. Tüm davranıĢlar sınıfsal çıkarlara / sınıf çatıĢmalarına atıfta 
bulunularak açıklanabilir. Bu nedenle ana aktörler devlet değil, sınıflardır. Marx da tarihin insan doğasının 
sürekli dönüĢümü olduğunu belirtmiĢti. Bu yaklaĢım uluslararası iliĢkilerin temel teorilerinden farklı yol 
çizmektedir. 

Anahtar Kelimeler ; Uluslararası ĠliĢkiler Disiplini, Marksizm, Realizm, Liberalizm 

 

IN THE MIDDLE OF THE REALISM AND LIBERALISM: THE IMPORTANCE OF MARXIST 
THEORY 

Abstract 

Until the Second World War, Realism was the undisputed accepted theory of International Relations. However, 
with the emergence of international organizations after World War II, the diversity of actors in the system, the 
increasing interdependence, liberal theory has also become a focus of attention.  

Marxist theory has a different approach to human nature than realism and liberalism. Marx wrote that history 
was the continuous transformation of human nature. Marxist theory perceives security as a function of the class 
struggle. International politics takes place within the context of capitalist economy. All behaviour ultimately 
explicable by reference to class interests/class conflicts. For this reason, key actors therefore not states, but 
classes. Marx also stated that history is the constant transformation of human nature. This approach draws a 
different way from the basic theory of international relations. 

Keywords ; International Relations Discipline, Marxism, Realism, Liberalism 

 

Giriş 

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda tartıĢmalar yaratan, devlet ve piyasa arasındaki 
iliĢkilere bakıĢ konusunda temelde farklılıklar taĢıyan “liberalizm, “ekonomik milliyetçilik” 
ve Marksizm ideolojileri günümüzde hala canlılığını korumaktadır. Bu üç yaklaĢım da, 
bireylerin konumu, piyasa sisteminin ulusal ve uluslararası toplum boyutunda uygulanması 
konusunda farklı bakıĢ açılarını taĢımaktadır. Politik faktörlerin ekonomik iliĢkileri 
belirlediğini savının sahibi olan ve erken modern zamanda geliĢen ekonomik milliyetçiliğe bir 

                                                           
* Azerbaycan Devlet Ġktisad Universiteti, (UNEC)Ġktisat  ve ĠĢletme Bölümü, Öğretim Görevlisi, 4-cü eğitim 
binası, Abbas Səhət 45 A, Bakı, aqil.arifoglu@gmail.com 
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tepki olarak liberalizm ve liberalizme tepki olarak da, “Marksizm” ekonominin siyaseti 
yönlendirdiğini iddia etmiĢtir. 

Ekonomi ile politika arasındakı iliĢkiyi, uluslararası politikada bazı devlet ve / veya sınıfların, 
diğer devlet ve / veya sınıflar aleyhine sürekli zenginleĢmesine yol açan bir üretim iliĢkisi 
zemininde analiz eden Marksist uluslararası ekonomi politik teorisi, dıĢ politikanın ve 
güvenlik politikalarının belirlenmesinde, ekonomi ve ekonomik temelli iliĢkileri temel öğe 
olarak dikkat alır. Ekonomik sorunları- maddi zenginliğin üretimi ve dağıtımını ait olduğu 
yere, yani siyasi hayatın merkezine yerleĢtiren ve servetin dağıtımı ile ilgili olarak hem iç hem 
de uluslararası etkilere odaklanan Marksistlere göre, bir ülkenin dıĢ politikasına etki eden en 
temel unsur ekoonomik faktörlerdir (ekonomik kapasite). Sözü geçen ideolojiye göre, bir 
ülkenin ekonomik olarak geliĢmesi ile, emperyalist ve yayılmacı, yani savaĢ eğilimli olması 
arasında doğrudan bir iliĢki bulunmaktadır (Dedekoca, 2015; 300-303). 

Uluslararası İlişkilerde Realizm`in Yeri ve Önemi. 

Küresel siyasetin temel ana akımları realizm ve liberalizmdir. Birinci Dünya SavaĢı̀nın 
ardından uluslararası iliĢkiler disiplini ortaya çıkarken, özellikle uluslararası politikanın ahlaki 
ve legal normlar çerçevesinde yürütülmesinin arzulanabilirliği konusunda spesifik olarak 
liberal fikir ve teorilerden yoğun olarak yararlanıldı (Heywood, 2013;86). 

Uluslararası ĠliĢkilerde klasik yaklaĢıma göre, uluslararası politika da bütün politikalar gibi bir 
güç ve iktidar mücadelesidir. Klasik yaklaĢıma göre güç yoksa bir ülke veya bir devlet 
uluslararası politikaya aktif olarak katılamaz. Dolayısıyla uluslararası politikada ilk amaçgüç 
elde etmek olarak ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 2013; 139). Herkesin çıkarına olanın mutlaka 
birinin çıkarıyla çatıĢacağı tarihsel tecrübesiyle çeliĢmesine rağmen iki savaĢ arası dönemde 
uygulanmaya çalıĢılmıĢtır. E. H. Carr, Hans. J. Morgenthau, Reinhold Niebuhr, Frederick 
Schuman, Gerorge Kennan gibi uluslararası iliĢkilerde güç arayıĢının ve mücadelenin hiç 
bitmeyeceğini ileri süren realistler; Thucydides, Machiavelli, Hobbes gibi isimlerin klasik 
eserlerine dayandırdıkları bir uluslararası iliĢkiler açıklaması getirdiler (ġahin ve diğerleri, 
2014;32). 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin de temel teorisi Realizm 
olmuĢtur. Realizm disiplin içerisindeki etkisi o kadar güçlü olmuĢtur ki, diğer bütün teoriler 
realizme referansla disiplin içindeki kendi konum ve farklılıklarını tanımlamak zorunda 
kalmıĢtır (Little,2015;65). Genellikle insan doğasıın kötü olduğunu ve insanın 
çevresindekilere hakim olmak istediği varsayımından hareket eden realizm, devletleri 
uluslararası siyasetin temel aktörleri olarak kabul eder (Balcı, 2014; 120). 

Realistler, kaynağı olarak ister insan doğasını, ister iç politikayı, isterse de uluslararası 
sistemin yapısını düĢünsünler, uluslararası iliĢkilerin tabiatının mücadele ve rekabet 
olduğunda hemfikirdirler. John J. Mearsheimer için “ potansiyel  rakipler üzerinde hakim 
konumunu sürdürmek isteyen geçici hükümran haricinde, uluslararası sistemde statükocu 
hiçbir güç yoktur. Diğer bir ifadeyle, uluslararası sistemde daimi bir rekabet ve mücadele 
vardır (Gözen, 2014; 161). 
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Klasik Realizmin temel ilkelerini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; 

1. Uluslararası sistem anarĢik yapıdadır: Devletlerarası iliĢkileri düzenleyebilecek 
herhangi bir üst merci yoktur. Devletler diğer devletlerle iliĢkilerindeki sorunları kendi 
baĢlarına çözerler. Bu nedenle uluslararası sistem sürekli bir çatıĢma potansiyeli taĢır. 

2. Devletler temel ve en önemli aktörlerdir. Devlet dıĢında uluslararası sistemde baĢka 
önemli aktör yoktur. 

3. Tüm devletler tekcil-bütüncül bir yapıya sahiptir ve hepsi rasyonel olan aktörlerdir. 
4. Devletlerin temel kaygısı anarĢik uluslararası sistem içinde güçlerini artırmaktır. 

Hayatta kalmak için temel dayanakları askeri güçtür. Bir devlet askeri gücünü 
artırmaya çalıĢınca diğeri de bunun kendisi için mi yoksa baĢka bir nedenle mi 
olduğunu bilmediği için hep endiĢe içinde kendi baĢının çaresine bakma eğiliminde 
olmaktadır (Balcı, 2014; 124). Bu güvenlik ikilemi dediyim durumu ortaya 
çıkarmaktadır. 

Uluslararası İlişkilerde Liberalizm`in Yeri ve Önemi 

Uluslararası iliĢkiler disiplinindeki farklı ekollere baktığımızda, devletler arasındaki iliĢkilerin 
uyumlu ve barıĢçıl olabileceği varsayımı ile hareket eden ekole, genel olarak “idealist/liberal 
paradigma” adı verilmektedir (Balta,2014; 133-135). 

Birey merkezli bir kuram olan liberalizm, bireyin güvenliğinin ve özgürlüğünün sağlanması 
ve korunmasında temel aktör olarak devleti görmekte; uluslararası kurumlar, çokuluslu 
Ģirketler, sivil toplum kuruluĢları ve bireyler gibi devlet-dıĢı aktörleri de analiz birimi olarak 
incelemektedir. Liberalizm, realizmin devletlerarası güç politikalarına odaklanan yaklaĢımının 
tersine politikanın düĢüncenin bir ürünü olduğunu savlamaktadır. Liberalizme göre 
düĢünceler ve algılar değiĢebilmekte; böylece devletlerarasında iĢbirliği ve uzlaĢı tesis 
edilebilmektedir (Dunne,2001: 163).  

Liberaller askeri gücü göz ardı etmemiĢ ancak ekonomik gücün ön plana çıkmasını 
sağlamıĢlardır. O dönemde geliĢen iktisat bilimi de buna destek olmuĢtur. Liberal düĢünce 
sisteminde güvenlik kavramı ülke topraklarının ve ülke bekasının sağlanmasına yönelik 
yürütülen askeri faaliyetlerden daha fazlasını ifade etmektedir. Ġki kutuplu dünya düzeninin 
yerini çok kutuplu dengeler sistemine bırakmasıyla güç kavramı dolayısıyla güvenlik olgusu 
yeniden yorumlanmıĢ; kapsamları geniĢletilmiĢtir. Bu kapsamda ; mevcut askeri boyutun yanı 
sıra, siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik boyutlar önem kazanmıĢtır. Liberalizm, bu yeni 
dünya düzeninde güç dengesini, geniĢ özgürlükler yelpazesinde ve ekonomik yapılanmada 
bulmaktadır. Bu bağlamda, gelecekteki yeni güvenlik ortamı ülkelerin küresel terörizm ile 
mücadele etme, demokratikleĢme ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleĢtirmelerine bağlı 
olacaktır (Çetinkaya, 2013; 254). 

Liberal bakıĢ açıdan içerisinde en geleneksel olanının yeni liberal kurumsalcılar olduğunu 
söylemek mümkündür. AraĢtırma gündemlerinin merkezinde anarĢik bir ortamda iĢbirliğinin 
nasıl baĢlatılabileceği ve sürdürülebileceği sorusu yatmaktadır. Bunlar iĢbirliği hedefine 
ulaĢmanın yolunun önemli ölçüde uluslararası rejimlerin inĢasından geçtiğini 
düĢünmektedirler. Yeni liberal kurumsalcılar, devletlerin uluslararası sistem içerisindeki en 
önemli aktörler oldukları ve uluslararası ortamın anarĢik bir karakteri olduğu gibi noktalarda 
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realistlerle hemfikirdirler. Ancak yaklaĢımları bu anarĢik yapı içerisinde sürdürülebilir bir 
iĢbirliğinin nasıl sağlanabileceği hususunda farklılaĢmaktadır (Türköne, 2014: 547). 

Uluslararası kurumların devletler arasındaki iĢbirliğinin sağlanmasında ve devam 
ettirilmesindeki önemini vurgulayan Liberal Kurumsalcı yaklaĢım, ortak kurallar beklentileri 
ve karĢılık ilkesi temelinde iĢleyen uluslararası örgütlerin ve uluslararası rejimlerin devletler 
arasındaki diyalog ve güveni de sağlamlaĢtıracağının altını çizerler: buna göre, “ dünya adeta 
tek bir dünya toplumundan söz edilecek Ģekilde birleĢmektedir ve bu kurallar dünya 
toplumunun kaostan kurtulup barıĢ içinde ilerlemesi için zorunlu kurallardır. Bir baĢka deyiĢle 
uluslararası rejimler birleĢmenin, bütünleĢmenin, ilerlemenin ve geliĢmiĢliğin simgesidir.  

Daha Ģeffaf, ortak ve karĢılıklı mutlak kazançlar içeren, belirsizliğin azaldığı, ortak değer ve 
çıkarların paylaĢıldığı bir uluslararası düzenin oluĢumuna uluslararası kurumların katkısı 
yadsınamaz  (Arı, 2014: 159). 

Uluslararası İlişkilerde Marksist Teorinin Yeri ve Önemi 

Bazılarına göre Sovyetler Birliği`nin çöküĢü ve kapitalizmin zaferi, Marksizmin sonunu 
getirdiği iddiasını ortaya atarken, fakat bir grup akademisyen, 1990`larda iki-kutupluluğun 
bitmesi ve iktisadi küreselleĢmenin hızlanması ile Marksizmin güncelliğinin arttığını iddia 
etti. Bazılarına göre ise, 11 Eylülden sonra yeniden yükselen ulusal güvenlik siyaseti, 
uluslararası iliĢkilerde dinin öneminin artıĢıyla da birleĢerek, Marksizmin uluslararası 
siyasetin gerçekliklerini pek az kavrayabildiğini tekrar hatırlattı (Burchill ve diğerleri, 2014; 
156). 

Realist yaklaĢımın askeri gücü her Ģeyin üzerinde tutması ve devleti uluslararası iliĢilerin 
temeli, ana ve hatta tek aktörü sayması çoğulculuk perspektifinden eleĢtirildiği gibi ekonomik 
açıdan ve Marksist perspektiften de eleĢtirilmiĢtir. Buna karĢılık plüralist yaklaĢım devlet dıĢı 
aktörleri kabul ederken adeta devlet parçlara, alt sistemlere ayırıp, bu parçaları da uluslararası 
iliĢkiler aktörü saymakta uluslararası iliĢileri etkileyen alanlar olarak ekonomik, kültürel, 
ideolojik vb. alanları da kabul etmektedir. Diğer yanda ekonomik küreselci yaklaĢımlar realist 
yaklaĢıma karĢı iç politikada olduğu gibi uluslararası iliĢkilerde de ekonomik faktörün 
önemine vurgu yapmaktadır. Uluslararası ĠliĢkileri sistem olarak bütün açısından 
incelemektedir. Ekonomik temelli, sol-Marksist eğilimli yaklaĢımlar 1- emperyalizm 
yaklaĢımı, 2- bağımlılık yaklaĢımı, 3- Dünya kapitalist sistem merkez-çevre yaklaĢımı vb 
teoriler Ģeklinde konuya yaklaĢırken, genelde Uluslararası ĠliĢkiler alanı kapitalist dünya 
sistemi olarak görüp kapistalist sistemden daha fazla kazanç sağlayan ülke-grup ve kesimler 
açısından analiz etmektedirler. Geleneksel realist uluslararası iliĢkiler teorisinin ana hatlarını 
çizen H. Morgenthau uluslararası iliĢkileri bir güç ve üstünlük iliĢkisi görüp, ülkeler arası 
eĢitsizlik iliĢkiyi de emperyalizm olarak nitelemektedir. Bu hakimiyet iliĢkisini de, 1- askeri 
emperyalizm, 2- ekonomik emperyalizm, 3- kültürel emperyalizm Ģeklinde 3 boyutta ele 
almaktadır. Realistlere göre teorik bu dengesiz iliĢki doğal ve normal bir süreçtir. K. Deutch, 
ekonomik bütünleĢme veya etkileĢimin her zaman entegrasyona ve karĢılıklı bağımlılığa yol 
açmadığını, yüksek düzey eĢitsiz karĢılıklı bağımlılığa da yol açtığını, bu nedenle ekonomik 
iliĢkinin niteliği ile yapısının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Hatta çoğu kez eĢitsiz 
karĢılıklı bağımlılık ise tek taraflı etki ve gücü içerdiğini belirtmektedir. Bu doğrultuda 
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yüksek düzeyde eĢitsiz karĢılıklı bağımlılığın emperyalizm ve bağımlılık kuramlarına yol 
açtığını belirtmektedir (Yılmaz, 2013; 221). 

Marksist kuramın ortaya çıktığı tarihsel koĢullarda,Marx ve takipçileri kapitalizmi küresel bir 
sistem olarak görmekteydi. Bu nedenle Marksizm, ulusal sınırlar ve uluslararası iliĢkiler 
arasında kökten bir ayrım yapmayı reddederek, kapitalizmin dinamiklerini bu ikisi arasındaki 
geçiĢlilik ve karĢılıklı etkileĢim üzerinden ve ekonomi politik bir yaklaĢımla analiz etmeye 
gayretini taĢımaktadır.Bununla bağlantılı olarak siyaset bilimi, ekonomi, felsefe, uluslararası 
iliĢkiler  gibi alanların içerisindeki aĢırı uzmanlaĢma ve birbirini dıĢlama eğilimlerine de 
Marksizm`in karĢı bir duruĢ sergilediğini söylemek mümkündür (Uğurlu, 2014; 89). 

Marksizm`in 20. Yüzyıl siyasal pratiği, Batı düĢüncesi ve sosyal bilimlere etkisi dikkate 
alındığında Uluslararası ĠliĢkilere Katılımı Nispeten geç oldu. Uluslararası ĠliĢkiler DüĢüncesi 
ve çalıĢmaları, Marksist düĢünce ile sistematik olarak ancak 1970`li yıllarda tanıĢtı. Marksist 
düĢüncenin uluslararası iliĢkiler disiplinine geç katılmasının ana nedenleri arasında 
Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin a) Anglo Sakson merkezli kurumsal tarihi ve sosyolojisi, b) 
Devlet merkezli bakıĢ açısı ile savaĢ ve barıĢ olarak dar tanımlanmıĢ konu ve kapsamı, c) 
uluslararası iliĢkiler doğasını anarĢik olarak tanımlanması yer alır. Temel aktörlerin devletler, 
merkezi konu ve sorununun ise savaĢ ve barıĢ olarak tanımlandığı ve tartıĢıldığı Uluslararası 
ĠliĢkilerde, toplumsal sınıflar ve hareketler gibi çok farklı aktörlere odaklanan, kapitalist 
geliĢme, sınıf mücadelesi ve devrim gibi oldukça değiĢik konulara eğilen, baskı, sömürü, 
eĢitsizlik ve adalet gibi çok farklı normatif sorunlara vurgu yapan Marksist düĢünce kendine 
yer bulamamıĢtır (Küçük, 2014; 202-203). 

Karl Marx`ın ve onun ardından gelenlerin teorileri Ģüphe yok ki bugün uluslararası olarak 
adlandırırlan sisteme, onun sorunlarına, çatıĢmalarına veya olası geleceğine 
odaklanamamıĢtır. Realist ve Liberal teori`nin uluslararası siyasetin temel aktörü olarak 
devletlere yoğunlaĢıyor olmaları, Marksizm`in üretim iliĢkilerini ve bu iliĢkilerden doğan sınıf 
savaĢlarını tarihin ana taĢıyıcıları olarak gören anlayıĢı ile çeliĢiyordu (Canbolat, 2006; 77-
78). 

Marksizm`e göre devlet, ancak tahakküm sahibi grupların çıkarlarını koruyan bir üstyapı aracı 
olabilirdi. Oyse hem Realizm`de hem de Liberalizm`de devletlerin farklı noktalarda 
temellendiren güç ve çıkar iliĢkilerini analiz etmek esas olmuĢtur. Marksizm`de tercih edilen 
ise devletlerin çıkarlarına değil, devletleri kendi çıkarlarına göre yönlendiren sermaye sahibi 
sınıfa odaklanmaktı. Realizm`in bir analiz nesnesi yapmaktan uzak tuttuğu, Liberalizm`in ise 
devletten ayrı sivil bir alan olarak ele almayı benimsediği toplumsal üretim iliĢkileri 
Marksizm`in merkezinde yer alıyordu (Ariffin, 1996;132). Bu nedenle Marksizm savaĢ, çıkar, 
denge gibi yüksek siyaset (high politics) meseleleriyle değil, alçak siyaset (low politics) 
meseleleriyle Uluslararası ĠliĢkiler literatürüne giriĢ yapmıĢtır. Zira Marksizm`in bu literatüre 
adımını attığı 1970`ler; Amerikan hegemonyasının sarsıldığı, Bretton Woods sisteminin 
çöktüğü, petrol krizlerinin ve ekonomik krizlerin küresel çapta hissedildiği, neredeyse tüm 
Avrupa`yı ve Amerika BirleĢik Devletleri`ni sarsan bir iĢçi-öğrenci ayaklanması dalgasının 
hemen ardından gelen ve ulus devletlerin hem meĢruiyetlerinin hem de egemenliklerinin 
sorgulanmaya baĢladığı bir dönem olmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle, dönemin Uluslararası ĠliĢkiler 
literatürünün öngöremediği, teorik açıdan temellendiremediği ve olan biteni açıklamada eksik 
kaldığı kısımları, yeni bir teoriye açilen ihtiyac gereksinimini ortaya koyuyordu. Bu hususlar 
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Realizm ve Liberalizm`in teorik zayıflıklarını da aynı zamanda ortaya koymuĢtur (Ongur ve 
Yavçan, 2014; 264-266) 

Oysa Marx ve Engels, Komünist Manifesito`da yalnızca bir toplumu, bir devleti ve hatta bir 
toplumsal sınıfı hedef almadan, çağrılarını dünyanın tüm iĢçilerine yöneltiyor, devletin 
uluslararası sınırlar çizmesini reddediyor, bu anlamda açıkça küresel  bir çağrı yapıyordu; 
Bütün ülkelelerin iĢçileri birleĢin. ĠĢte bu çerçevede, Marksizm`in onu doğrudan hedef almasa 
da bugünkü Uluslararası ĠliĢkiler çalıĢmalarına benzer olarak nitelendirilebilcek ilk katkısı, 
19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın baĢlarına gitgide popüler bir hal alan Emperyalizm 
tartıĢmaları oluyordu (Buecker, 2003; 50-51). 

Bugün uluslararası ortam ile ekonomik koĢullar ve toplumsal yapı değiĢmiĢ, sanayi 
toplumundan bilgi enformasyon toplumuna geçilmiĢtir. Bu ortamda radikal yaklaĢımlar 
yanında liberal yaklaĢımlar da olumlu bakıĢ açısı ile konuyu ele alıp, toplumsal yapının 
çoğulculaĢması ile karmaĢık karĢılıklı bağımlılık teoriler vb Ģekilde geliĢmeleri  ele 
almaktadır. Ekonomik bütünleĢme ve iĢbirliğinin refah ve barıĢa yol açacağını belirterek 
ayrıca da demokrasi liberal bakıĢ, uluslararası kural ve kurumlarla barıĢı sağlamaya 
yoğunlaĢmaktadır (Yılmaz, 2013;232). 

 Marksizm`in tarihi ve mevcut durumu kavrarken kullandığı temel kavramlardan en çok göz 
önünde olanları alt yapı ve üst yapı kavramlarıdır. Çoğu kaynakta bu kavramlar Ģu Ģekilde ele 
alınmaktadır: Altyapı (ekonomi) bir toplumun temelini oluĢturarak üstyapıdakı (siyaset, 
hukuk, ideoloji) süreçleri belirler. Bu Ģekilde algılanıldığında altyapı ve üstyapı arasındaki 
iliĢki üzerinden bir soyutlama ile toplumsal iliĢkileri ve tarihsel dönüĢümü açıklama gayreti 
içerisinde olan Marksizm`in ekonomik indirgemecilik yaptığı, siyasi ve ideolojik bütün 
olguların ekonominin bir yansımasından ibaret olduğunu öne sürdüğü fikri beslenmektedir 
(Uğurlu, 2014;89, Egni, 2004; 133-134). 

Lenin, kapitalizmi emperyalizme yol açtığı için barıĢın önündeki en büyük engel olarak 
değerlendirmiĢtir. Troçki, devletlerarasında dengesiz bir geliĢmeye neden olduğu için 
kapitalizmin uluslararası çatıĢmaların temel sebebi olduğunu ileri sürer. Dünya barıĢının 
önündeki temel engel kapitalizmdir. Serbest piyasa kuralları uyarınca gerçekleĢen uluslararası 
ticaret, merkez ile çevre arasında merkezdeki geliĢmiĢ ülkeler lehine asimetrik bir bağımlılığa 
neden olmaktadır (Sandıklı, 2013; 148-149). 
 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, her üç teorinin karĢılaĢtırmalı olarak analizini yaptığımız zaman Ģu sonuçlara 
ulaĢabilmekteyiz: 

Klassik teori olarak Realizmi ve  Liberalizmi kabul etsek de, Marksist teorinin de Uluslararası 
ĠliĢkiler Disiplininde tarihsel olarak rolü az değildir. Bu konuda bir çok akademik çalıĢmalar 
vardır ki, bu teorinin bilimselliği tartıĢmasına engel olmaktadır. Sadece bu teorinin tek farkı 
uluslararası iliĢkiler disiplinin uğraĢtığı savaĢı önlemek, barıĢı koruma gibi sorular veya 
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sorunlar üzerinde değil, daha çok ekonomik-toplumsal sorunları inceleyen bir yaklaĢım olarak 
görmekteyiz.  

Marksist ve Liberal teorinin ortak ve farklı noktalarına dikkat ettiğimiz zaman, Marksit ve 
Liberal teori ekonomik sorunları gündeme taĢıyan teorik yaklaĢımlarla benzeĢmekte, serbest 
piyasa ekonomisi, liberal değerler, uluslararası örgütlerin uluslararası sistemde iĢgal ettiği 
mevki, karĢılıklı bağımlılığa farklı bakıĢ noktalarında ise ayrıĢmaktadırlar. Örneğin Liberaller, 
karĢılıklı bağımlılık süreci ile devletler arasında iĢbirliği önemli ölçüde geliĢmesi ile, savaĢın 
önlenebileceğini iddia etse de, Marksist teori karĢılıklı bağımlılığı bir devletin diğer devletden 
tamamen etki altına alınması ve sömürmesi olarak ifade etmektedir. 

Realizm ve Liberalizm anarĢi kavramı, devletin uluslararası iliĢkilerde tek egemen aktör 
olması bakıĢ noktasında ortak düĢünceden yola çıkmakta, fakat Marksist teori anarĢik ortamın 
ekonomik dengesizlikten yarana bileceğini ve emperyalizm sürecine kadar varılabileceğini 
ifade etmektedir.  

Her üç teorinin devletlerarası rekabet anlayıĢına bakıĢ açısı ise tamamen farklıdır; 

Realist teori rekabetin insan doğasının kötümser olduğundan ve uluslararası sistemde bir 
devletin baĢka devlete güvenebilmeyeceği anarĢik duruma dikkat çekerken, devletler hep 
rekabet halindedir. 

Liberal teori rekabeti insan doğasının olumlu yönlerini öne çekerken ve devletlerler arası 
iliĢkilerde kurumlar ve ekonomik karĢılıklı bağımlılık (rekabeti) yolu ile güvenliği 
koruyabileceği için olumlu görmektedir. 

Marksist teori insan doğasının ne iyi ne de kötü olduğunu, rekabetin insan doğasında değil 
sosyo-ekonomik yönlerine dikkat etmektedir. Ve bu anlayıĢa bağlı olarak iç sistemi de dıĢ 
uluslararası sistemi de sermaye sahibi, üretim gücünü elinde tutan güçlerin rekabetde önde 
olacağını iddia ederek, sermayenin olağanüstü gücü ve kapitalist düzene karĢı olan bakıĢ açısı 
ile farklılaĢmaktadır. 
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DEVLET GÜDÜMÜNDEKĠ MEDYADAN ÖZEL SERMAYE MEDYASINA GEÇĠġ: 
TURGUT ÖZAL DÖNEMĠ MEDYA SERMAYE YAPISININ DEĞĠġĠMĠ 

 
H.Betül ÖNGEN* 

Öz 

Demokrasinin ve çoğulculuğun tam olarak iĢlediği geliĢmiĢ toplumlarda, medya hem toplumun 
bilinçlendirilmesi ve gerçekleri öğrenmesinde en etkili araç, hem de toplum adına siyasileri ve siyasal sistemi 
denetleyici rol üstlenmektedir. Türk medyası, baĢlangıcından 1980‟li yılların ortalarına kadar geçen süreçte 
çeĢitli faktörlerin etkisi olmakla birlikte ekonomik bağlamda devlete olan bağımlılığı nedeniyle tarafsız ve 
bağımsız olamadığı gibi, geliĢmiĢ ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi bir güç haline dönüĢememiĢtir. 

Bu çalıĢmada, medyanın sermaye yapısındaki değiĢim ile birlikte ne ölçüde bağımsız, tarafsız, etkin ve 
güçlü bir aktöre dönüĢtüğünün ve özel sermaye gruplarının medya araçlarına yönelmesindeki nedenlerin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Derleme niteliğindeki bu çalıĢmada, çalıĢmanın amacı doğrultusunda bulgulara 
ulaĢabilmek için literatür tarama modeli tercih edilmiĢtir. Bu doğrultuda; kitap, makale, gazete haberleri ve 
konuyla ilgili bilimsel niteliğe sahip eserler taranmıĢ ve ulaĢılan bilgiler, çalıĢmanın amacı doğrultusunda 
değerlendirilmiĢtir. 

1983 yılında Turgut Özal‟ın iktidara gelmesi ile baĢlayan liberalleĢme süreci ile birlikte, medyanın 
sermaye yapısındaki değiĢim hızlanarak, kısa sürede özel sermayenin egemen olduğu bir medya yapısı ortaya 
çıkmıĢtır. Turgut Özal dönemindeki siyasal ve ekonomik liberalleĢmenin; medyanın sermaye yapısının 
değiĢmesinin ve yeni medyanın tekelleĢmesinin önünü açmıĢtır. Sermaye yapısındaki bu değiĢimin süreç 
içerisinde medya ve medya patronlarını dördüncü güç konumuna taĢıyarak, siyasiler ve siyaset kurumu üzerinde 
etkili olmalarını sağladığı tespit edilmiĢtir. Buna karĢın Turgut Özal‟ın politika ve katkıları ile geliĢen ve 
sermaye yapısı değiĢmeye baĢlayan medyanın, ilk baĢta Turgut Özal ile çatıĢmaya baĢladığı ve Özal‟ın 
CumhurbaĢkanı olduğu sürece kadar, Turgut Özal-medya iliĢkisi gergin ve iniĢli-çıkıĢlı bir görünüm sergilediği 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Devlet, Siyasi Ġktidar, Liberalizm, KüreselleĢme, Özel Sermaye, Medya Tekeli. 
 

TRANSITION FROM THE STATE-GUIDED MEDIA TO THE PRIVATE CAPITAL MEDIA: THE 
MEDIA CAPITAL STRUCTURE CHANGE OF THE TURGUT ÖZAL PERIOD 

 

Abstract 

Fully committed democracy and pluralism in advanced societies, the media, and to raise the awareness of 
society and the most effective tool in finding out the truth, both politicians and the political system on behalf of 
the community takes the role of controller. Turkish media, from the beginning until the middle of the 1980s, has 
not been impartial and independent due to be dependent to the state in the economic context besides the 
influence of various factors. And also it has not evolved into a power as in the case of developed countries.  

In this study, along with the change in the capital structure of the media, is aimed to determine the causes 
to what extent in turning into a powerful actor independent, effective and impartial. And also it is aimed to 
determine the reasons of tend to media of the private equity groups. In the nature of the compilation the model 
was preferred for this research and was studied the literature findings. In this direction books, articles, newspaper 
articles and scientific works on the subject were scanned and accessible information on the nature of the study 
for the purpose have been evaluated. 

The liberalization process began with the arrival to power of Turgut Özal in 1983, in conjunction with the 
pace of change in the capital structure of the media; the dominant media structure has emerged of private capital 
in a short period of time. Turgut Özal‟s political and economic liberalization in the period of monopoly of the 
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media and new media has led to the change of capital structure. Capital structure in the media and in this process 
of change by moving the position of the fourth power of the media bosses has been found to be effective on 
politicians and political institutions. In contrast, Turgut Özal‟s policies started to change in capital structure and 
contributions, and evolving with the media, began to clash with Turgut Özal in the first place, and as far as 
President Turgut Özal and media relationship strained and exhibited, it was determined that uneven appearance. 

Keywords: Media, Government, the Political Power, Liberalism, Globalization, Private Capital, Media 
Monopoly. 

 
GĠRĠġ 

Medyanın ekonomik açıdan devlete bağımlı olması, bağımsızlığını ve tarafsızlığını 
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dolayısı ile iktidar karĢıtı sermaye grupları veya 
kiĢilere ait medya aktörlerinin, devletin veya siyasal iktidarların baskı ve güdümünden 
kurtulabilmesi kolay olmayacaktır. Toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenmesinde en 
etkili araçlardan biri olan medyanın sermaye yapısının güçlü olması, bağımsız ve tarafsız 
olmasını, siyasal iktidarlar tarafından baskı altına alınmasını önleyebilecektir. 

Dünyada medyanın yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olduğu kabul 
edilmektedir. Medya; teknolojik geliĢmelere bağlı olarak her olayı ve haberi anlık olarak 
topluma ulaĢtırabilmekte, dolayısı ile küresel bir eriĢilebilirliğe sahiptir. Sahip olduğu bu 
imkân medyanın etkin bir güç olmasına, gerek toplum ve gerekse kurum ve kuruluĢlar ile 
siyaset mekanizması üzerinde etkili olmasını sağlamaktadır. Dünyada medyanın sermaye 
yapısı incelendiğinde, güçlü ve söz sahibi medya aktörlerinin hemen hemen tamamının 
küresel sermaye gruplarının bünyesinde yer aldığı görülmektedir. Günümüzde medya 
saygınlık, servet ve iktidar elde etmek isteyenlere, bu olanakları sağlayacak en etkin ve ideal 
yöntem ile araçları sunabilecek kadar güçlü bir konuma ulaĢmıĢtır. Bu bağlamda medyayı 
elinde bulunduran veya kontrol edebilenler aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasal gücü de 
ele geçirerek toplumun en etkili ve güçlü aktörlerinden biri olmuĢtur.  

Bu çalıĢma, Türk medyasının Turgut Özal dönemi ile birlikte sermaye yapısındaki 
değiĢime bağlı olarak, güçlü sermaye grupları ile birlikte toplumsal bir güce dönüĢmesinin 
sürecini ele alması açısından önem taĢımaktadır. ÇalıĢmada, medyanın sermaye yapısındaki 
değiĢim ile birlikte ne ölçüde bağımsız, tarafsız, etkin ve güçlü bir aktöre dönüĢtüğünün ve 
özel sermaye gruplarının medya araçlarına yönelmesindeki nedenlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.    

 

TÜRK MEDYASINA GENEL BĠR BAKIġ 
Medyanın ilk örneği olan gazetelerin ortaya çıktığı 1605 yılından (Özgen, 2005: 14), 

yaklaĢık iki asırdan fazla bir süre sonra 1831 yılında ilk gazetenin basıldığı (Demir, 2015: 
368) Türkiye‟de medya, devlet desteği ve kontrolü altında varlığını sürdürebilmiĢtir. Batılı 
örneklerinden yaklaĢık 200 yıl sonra ilk gazetenin basıldığı Türk medyası üzerinde, dönemin 
siyasal ve ekonomik koĢullarına bağlı, imparatorluk sınırları içinde faaliyet gösteren yabancı 
tüccarlar, diplomatlar ve devlet adamlarının etkisi oldukça fazladır (Adaklı, 2000: 95). Türk 
medyasının ilk örneği olarak kabul edilen Takvim-i Vekayi gazetesi, aynı zamanda Türkçe 
olarak ve devlet tarafından yayınlanan ilk resmi gazete unvanına da sahiptir (Demir, 2015: 
568). Türk medyasının ilk örneğinin devletin resmi gazetesi olması ve sonrasında çıkacak 
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gazetelerin de devlet kontrolü ve baskısından kurtulamamasına (Kapcı, 2015: 269), geçmiĢten 
günümüze kadar basın ve medya üzerindeki devlet etkisinin sürmesine, dolayısı ile devlet 
güdümünde bir medya görünümü sergilemesinde etkili olmuĢtur. KuĢkusuz bu görünümün 
temelinde devletin basına verdiği maddi destekler ve basını kontrol altında tutmak için 
uyguladığı baskı ve sansür yatmaktadır.  

Türk medya tarihi sürecinde çok kısa dönemler dıĢında, devletin medya üzerindeki 
etkinliği ve medyanın da devlete olan bağımlılığı devam etmiĢtir. Bu süreçte devlet ve/veya 
iktidarlar, medyayı kendi siyasal politikaları doğrultusunda kullanmıĢ, çoğu zaman farklı 
siyasal anlayıĢ veya yayın yapan medya kuruluĢları üzerinde baskı ve sansürü sistematik bir 
Ģekilde uygulamıĢtır (Demir, 2015: 78). BaĢta tek parti iktidarı döneminde olmak üzere, çok 
partili hayata geçiĢ ile birlikte göreceli basın özgürlüğü, Demokrat Parti iktidarının siyasal 
anlamda güçlendiği ikinci kez iktidar oluĢu ile değiĢmeye ve medya üzerindeki baskı ve 
sansürün dozu giderek artmıĢtır (Elmas ve Kurban, 2011: 20). Demokrat Parti iktidarının ilk 
yıllarında görülen göreceli özgürlük, 1954 yılında çıkarılan “NeĢir Yoluyla veya Radyo ile 
ĠĢlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun” (Topuz, 2003: 204-205 ) ile medyanın ve medya 
mensuplarının özgürlük hayallerinin sonu anlamına gelmektedir. Nitekim bu kanuna 
dayanılarak dönemin muhalif medya kuruluĢları üzerindeki baskı ve sansür Ģiddetlenerek 
artarken, muhalif medya mensupları tutuklanarak hapse atılmıĢ, baskı ve ceza yolu ile tüm 
medyaya ve topluma gözdağı verilmiĢtir. Siyasal iktidarın medya üzerindeki baskı ve sansür 
uygulamaları ile medya mensuplarının cezalandırılması ne ilk ne de sondur. GeçmiĢte olduğu 
gibi gelecekte de medyaya ve medya mensuplarına benzer, hatta daha Ģiddetli yaptırım ve 
cezalar gündeme gelecektir. Özellikle 1960-1980 yılları arasında periyodik olarak yapılan 
askeri darbeler dönemi, demokrasinin ve dolayısı ile medyanın geliĢmesi ve özgürleĢmesini 
durdururken, medya üzerindeki baskıların Ģiddetinin de arttığı dönemdir.   

Demokrasinin ve sivil siyasetin önünün tıkandığı 1980 askeri darbesi gerçekleĢtiğinde, 
dünya hızlı bir teknolojik ve ekonomik değiĢim ve geliĢme sürecine girmiĢtir. KüreselleĢme 
kavramı ve beraberinde neo-liberal ekonomik süreç, dünyanın önemli bir bölümünü etkisi 
altına alırken (Sezgül, 2009: 506), Türkiye askeri rejimin yönetimi ve baskısı altındadır. 
Toplumsal açıdan güvenlik ve huzur ortamı sağlansa da, ekonomik, siyasal ve özgürlükler 
açısından sıkıntılı bir sürece girilmiĢtir. KuĢkusuz darbe sonrası en büyük baskı aydınlar ve 
medya üzerinde kurulmuĢtu. Gazeteciler tutuklanırken, dönemin tek söz sahibi olan beĢ 
generalden oluĢan Milli Güvenlik Konseyi ise, medyada neyin yazılıp neyin yazılmayacağına 
karar veriyordu (Kabalcı, 1990: 210). Medya üzerindeki bu baskı, medyanın temel iĢlevi olan 
haber verme ve toplumu bilgilendirme iĢlevinden uzaklaĢmasına, magazin haberlerinin gazete 
sayfalarını kapladığı bir yapıya dönüĢmesine neden olmuĢ (Ilgaz, 2003: 116), “halktan uzak, 
olaylara apolitik bir yaklaĢım” (ġahin, 2012: 45) modeli sergilemiĢtir. Asker postalları ve 
silahlarının gölgesinde geçen ve demokrasi adına kayıp olarak nitelendirilebilecek üç yıllık 
darbe yönetimi dönemi, 1983 yılında yapılan genel seçimlerde genel baĢkanlığını Turgut 
Özal‟ın yaptığı Anavatan Partisi‟nin (ANAP) iktidara gelmesi ile son bulmuĢtur (Elmas ve 
Kurban, 2011: 22). ANAP‟ın iktidara gelmesi aynı zamanda Türkiye‟nin liberalizm ile 
tanıĢacağı, serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinin de baĢlaması anlamına gelmekteydi.   

Türkiye‟de basının ortaya çıkıĢı ile birlikte özel sermayenin basın araçlarına ilgisi ve 
yatırımları olmakla birlikte, gerek maliyetlerin yüksekliği, gerek tirajlardaki yetersizlik ve 
gerekse basın organlarının gelir kaynaklarının yetersizliği, özel sermaye medyasının devlet 
desteğine ihtiyaç duymasına (Demir, 2007: 78) ve dolayısı ile siyasi iktidarların güdümünde 
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kalmasına neden olmuĢtur. Cumhuriyet‟in kuruluĢ yıllarından itibaren uzun dönem aile 
Ģirketleri tarafından yönlendirilen basın sektörüne (Özgen, 2004: 471-475), 1970‟li yılların 
sonlarına gelindiğinde basın dıĢı sermaye giriĢleri görülmeye baĢlanmıĢtır (Sözeri, 2015: 10). 
Özellikle 24 Ocak 1980‟de alınan ekonomik kararlar (Ġstikrar Programı) sonrasında, Türk 
Medyasının sermaye ve mülkiyet yapısında hızlı bir değiĢim süreci baĢlamıĢtır (Özgen, 2004: 
473). Medyanın gerek sermaye yapısı ve gerekse özel sermayenin medyadaki kamu 
üstünlüğünü ele geçirme süreci, Turgut Özal‟ın iktidara gelmesinden sonra hızlanarak devam 
etmiĢtir. Nitekim BaĢbakan Turgut Özal‟ın “iki buçuk gazete kalacak” sözü, sermaye 
yapısının değiĢimine bağlı medyanın tekelleĢeceğinin (Özgen, 2002: 24)  ilk ipuçları ve 
gelecekte olacakların öngörüsü olarak tarihe geçecektir.  

 

LĠBERALĠZME GEÇĠġ ĠLE BĠRLĠKTE MEDYANIN DÖNÜġÜMÜ 
1983 genel seçimleri, darbenin mimarı ve dönemin CumhurbaĢkanı Kenan Evren‟in 

yönlendirmelerine rağmen, ANAP‟ın baĢarısı ile sonuçlanmıĢ, sivil yönetim iktidara 
gelmiĢtir. Turgut Özal‟ın ekonomi kökenli bürokrat geçmiĢi, Türkiye‟nin neoliberal 
politikalar ve serbest piyasa ekonomisinin hızla hayata geçirilmesinde etkili olurken, devletin 
ekonomiye etki ve müdahalesinin sınırlandırılması yönünde önemli adımlar atılmıĢ, 
özelleĢtirmeler yolu ile daha dinamik bir devlet mekanizması oluĢturulmuĢtur (Uluç, 2014: 
108). KuĢkusuz bu yeniden yapılanma sürecinde ekonomi sistemindeki değiĢimin sağlanması, 
siyasal sistemde demokratikleĢme adımlarının atılması ile gerçekleĢebilmiĢtir. Türkiye hızlı 
bir değiĢim ve dönüĢüm sürecine girerek, küresel dünyaya uyum sağlamaya baĢlamıĢtır. 
Türkiye‟nin küreselleĢmesi ile birlikte uluslararası sermaye hareketlerinin de yatırım amaçlı 
ülkeye giriĢi önündeki engeller yasal düzenlemeler ile ortadan kaldırılmıĢtır (ÖniĢ, 2004: 2-7). 

 Ġlk gazetenin basıldığı günden liberalleĢme dönemine kadar geçen süreçte Türk 
medyası, devlet desteğinde ve çoğu gazeteci olan aile Ģirketlerinin yer aldığı gazeteler ile 
devletin tekelindeki radyo ve televizyondan oluĢan bir yapıdadır. 70‟li yıllarda baĢlayan 
medya dıĢı sermayenin medya sektörüne giriĢi, liberalleĢme ile hızlı bir geliĢme göstererek 
medya sektörünün önemli bir bölümü büyük sermaye gruplarının eline geçmiĢtir (Yiğenoğlu, 
1996: 50). Medyanın tekelleĢme süreci olarak da kabul edilen liberalizm ve serbest piyasa 
ekonomisine geçiĢ, medyanın sermaye yapısının dönüĢmesinin yanı sıra medyanın 
ticarileĢmesini de sağlamıĢtır. Büyük sermaye gruplarının mülkiyetine geçen medya araçları, 
ilerleyen dönemlerde ticari bir iĢletme anlayıĢı ve politikaları ile yönetilecek ve medyanın asıl 
iĢlevi olan toplumun haber alma ve bilgilendirilmesi sorumluluğundan uzaklaĢılacaktır. 

Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi Ġpekçi‟nin 1979 yılında öldürülmesinden 
kısa bir süre sonra, basın dıĢı sermayedarlardan Aydın Doğan‟ın Milliyet‟i satın alması 
(Özgen, 2004: 471), medyanın sermaye yapısının değiĢimi ve tekelleĢmesinin ilk önemli 
örneklerindendir. Nitekim Aydın Doğan veya günümüzde bilinen adıyla Doğan Grubu, 90‟lı 
yıllarda medya sektöründe yaptığı satın almalar ve yeni yatırımlar ile medyanın en önemli ve 
güçlü aktörlerinden biri haline gelecektir.      

Medya sektörüne dıĢarıdan sermaye giriĢinde ve medya sahiplik yapısının 
değiĢmesinde, 24 Ocak 1980 yılında ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik alınan 
kararların ve dünya ekonomisinin küreselleĢme sürecinin etkisi oldukça fazladır (Adaklı, 
2006: 138-140). 24 Ocak Kararları ile basına sağlanan sübvansiyonların kısıtlanması, basının 
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en önemli hammaddesi gazete kâğıdına yapılan yüksek zamlar, medya sahiplerinin giderleri 
finanse edebilmek için kaynak bulma çabaları, farklı sektörlerde birikim sağlamıĢ 
sermayedarların dikkatini medyaya yöneltmelerinde etkili olmuĢtur (Törenli, 2005: 180). 
Liberalizm ve küreselleĢme ile birlikte üretici konumdaki büyük sermaye grupları, gerek mal 
ve hizmetlerini kendi medya araçları kanalı ile topluma tanıtabilmek ve gerekse gücü ele 
geçirmek için medya araçlarına yönelmiĢlerdir demek yanlıĢ olmayacaktır. Nitekim 90‟lı 
yıllarda müteahhitlikten medya patronluğuna geçen Korkmaz Yiğit, “Bir iĢadamı neden 
gazete-TV sahibi olmak ister” sorusuna, “Elimin altında güçlü bir silah olmasını istiyorum. 
Kullanmak Ģart değil. Amerika’nın elinde atom bombası var ama kullanması gerekmiyor. 
Atom bombasının varlığı, olabilecek tehditleri ortadan kaldırıyor” (aktaran Ürten, 2008) 
cevabını vermiĢtir. Yiğit‟in cevabından da anlaĢılacağı üzere; liberalizm ile baĢlayan serbest 
piyasa ekonomisi ve küreselleĢmenin de etkileri ile büyük sermaye sahipleri, medyayı 
gerektiğinde kullanılacak bir silah olarak görmüĢ ve medyada yer almayı, güce sahip olma 
olarak görmüĢlerdir. KuĢkusuz medya sahipliği, hem toplumsal hem de siyasal bağlamda bir 
güce sahip olabilmek iken, gücün getirisi ise daha fazla yatırım ve daha fazla paradır.  

Turgut Özal‟ın iktidara geldiği dönemin medya yapısı ele alındığında; özel sermayenin 
yer alabildiği tek medya unsuru olan basında, lokomotif görevini üstlenen Hürriyet 
Gazetesinin Simavi Ailesi, Milliyet Gazetesinin Karacan Ailesi ve Cumhuriyet Gazetesinin 
ise Nadi Ailesi (Gönenç, 2006: 37) ile özdeĢleĢtiği görülmektedir. Ancak aile Ģirketi 
görünümündeki ve önemli gazetecilerin soy isimleri ile özdeĢleĢen basındaki mülkiyet yapısı, 
liberalleĢme süreci ile birlikte kısa sürede değiĢecek, büyük sermaye grupları yeni aktörler 
olarak medyayı ele geçirecektir.  

Liberal ekonomi sisteminin benimsenmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçiĢ ile 
birlikte, ortaya çıkan önemli bir geliĢme ise dıĢ ticaret rejimindeki düzenlemelere bağlı olarak, 
teknoloji ürünlerinin hızla Türkiye‟ye giriĢidir (Ataman, 2003: 52). Egenin yerel gazetesi 
Yeni Asır‟ın sahibi Dinç Bilgin, gazetecilikten kazandığı paralar ile 1985 yılında Ġstanbul‟da 
Sabah Gazetesini kurmuĢtur (Özgen, 2004: 471). Sabah Gazetesinin bilgisayar ve teknoloji 
kullanılarak (Acar, 1998: 8) basılan ilk gazete olması ve sektörde hızla büyümesi, Turgut 
Özal‟ın liberal politikalarının bir sonucudur. Ancak gazeteci kökene sahip Bilgin‟in Sabah 
Gazetesinin, haber gazeteciliğinden çok magazin gazeteciliğine yönelmesi, medyanın sermaye 
yapısındaki dönüĢüm ile birlikte ticarileĢmesinin ve gelecekte medyanın yeni iĢlevinin ilk 
örneklerindendir. 

Türk basınına dıĢarıdan yabancı sermaye giriĢinin en önemli ve sansasyonel 
örneklerinden biri, BaĢbakan Turgut Özal‟ın teĢviki ile Kıbrıs asıllı Ġngiliz iĢadamı Asil 
Nadir‟in (Özgen, 2002: 25), 1988 yılında Simavi ailesinden Günaydın Gazetesini, ardından 
Nokta Dergisi ve Tan Gazetesini bünyesinde bulunduran GeliĢim Grubunu satın almasıdır. 
Mehmet Ali Yılmaz‟ın GüneĢ Gazetesini devretmesi ile birlikte, medyanın en önemli ve en 
büyük aktörü Asil Nadir olmuĢtur (Acar, 1998: 7). Ancak, uluslararası alandaki ekonomik 
faaliyetlerini medya gücü ile koruma ve geliĢtirme düĢüncesindeki Asil Nadir‟in medya 
imparatorluğu macerası, en büyük yatırımı Polly Peck‟in darboğaza girmesi ve hakkında 
açılan uluslararası davalar (Saydam, 2012) ile son bulmuĢtur. 

Dönemin siyasal ve ekonomik koĢullarında, medya sektöründe yer almayan 
iĢadamlarının medyaya bakıĢ açılarının değiĢmesi ve medya yatırımları yapmalarında etkili 
faktörleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür (Acar, 1998: 8): 
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 Küresel dünyada dördüncü güç haline gelen medyanın ve medya olanaklarının ele geçirilmesi 
amacıyla paylaĢılması, 

 Medya sahiplerinin siyasiler tarafından itibarlı kiĢiler olarak kabul edilmesi veya medya 
gücünün siyasilere karĢı etkili bir silah olarak kullanılabilmesi, 

 Medya gücü ile diğer sektörlerde yer alan yatırımlarını daha etkin kılabilme, devletten ihale 
alabilme, kamu bankalarından kredi temini gibi konularda ellerindeki medya gücünü 
kullanabilme olanağı, 

 Devlet teĢvikleri ve kamu yoluyla oluĢacak her türlü ranttan öncelikli olarak yararlanma 
önceliği kapma, 

 Kendi grupları bünyesinde yer alan banka ve diğer Ģirketlerin reklamlarında kullanma, 
 Medyayı etkin bir pazarlama Ģirketi olarak kullanabilme, 
 80‟li yıllarda hızla yaygınlaĢan finans Ģirketlerinin, toplum nezdinde güven ve itibar 

kazanabilmesi için medyayı kullanma amaçları, medya dıĢı yatırımları ile büyüyen sermaye 
sahiplerinin sektöre girmelerinde etkili faktörlerdir.  
 

Medya sermaye yapısının değiĢmesinde etkili faktörlerden de anlaĢılacağı üzere, büyük 
sermaye grupları öncelikle diğer sektörlerdeki yatırımlarını etkinleĢtirmek ve siyasiler ile 
daha güçlü iliĢkiler kurarak, devletin yaratacağı ranttan ayrıcalıklı ve öncelikli yararlanmak 
istemektedirler. Kapitalizmin ve serbest piyasa koĢullarının iĢlediği bir ekonomik yapıda, 
gücü ele geçirmek ve bu gücü kazanca döndürmekte medya araçları etkin bir silah olarak 
görülmüĢ, çıkarlar zedelendiğinde veya beklenilen düzeyde gerçekleĢmediğinde ise; medya 
gücü siyasilere karĢı bir silah olarak kullanılmaktan çekinilmemiĢtir. Turgut Özal‟ın iktidara 
gelmesi ile baĢlayan siyasal ve ekonomik dönüĢümün medya sektöründe ortaya çıkardığı 
mülkiyet yapısı değiĢikliği, 80‟li yılların sonlarına kadar sadece basın sektörü ile sınırlı 
kalmıĢtır. KuĢkusuz bu değiĢimin sadece basın sektörü ile sınırlı kalmasının temelinde, 
televizyon ve radyo yayıncılığının devlet tekelinde olması ve özel sektörün medyanın bu 
alanlarına girmesinin yasal yollarının kapalı olması yer almaktadır. Ancak 1989 yılının 
sonlarında devletin televizyon yayıncılığı üzerindeki tekelinin kırıldığı, özel sektörün 
medyanın tüm mecralarında aktif bir Ģekilde yer almasına olanak sağlayan geliĢmeler, büyük 
sermaye gruplarının medyada tekelleĢeceği ve medya savaĢlarının yaĢanacağı dönemin de 
baĢlangıcıdır. Ayrıca 90‟lı yıllar Türk Basının medyaya dönüĢümünün de gerçekleĢeceği 
dönemdir. Basın dendiğinde akla gelen Babıali, 90‟lı yıllara gelindiğinde Ġkitelli‟ye yenilerek 
basın ile özdeĢleĢmiĢ konumunu yitirecektir. Yazılı, görsel ve iĢitsel basın aktörlerinin 
Ġkitelli‟ye geçiĢi ile birlikte Medya Tower ve/veya Medya Plaza kavramları ile hem Türk 
basını “medya mertebesine” (Özgen, 2002: 30) ulaĢacak hem de tekelleĢen bir güce dönüĢüm 
süreci baĢlayacaktır.   

 

MEDYANIN TEKELLEġMESĠ VE MEDYA SAVAġLARI 
1989 yılı sonlarında Rumeli Holding‟in sahipleri Uzan Ailesi ve dönemin 

CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın oğlu Ahmet Özal‟ın ortak kuruluĢu Magic Box Star 1 
televizyonunun, Almanya‟dan uydu üzerinden yayın hayatına baĢlaması (Gönenç, 2006: 38), 
Türk Medyasında özel sektör televizyon yayıncılığının ve devletin radyo televizyon 
yayıncılığı üzerindeki tekelinin özel sektör tarafından kırılmasının ilk örneğidir. Özel sektörün 
radyo-televizyon yayını yapmasını engelleyen yasal düzenlemelerin arkasından dolanarak 
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TRT‟nin ve dolayısı ile devlet tekelinin kırılması, çok kısa bir süre sonra az sayıda Ģirketin 
medyanın her alanında etkin bir konuma gelmesinin de önünü açacaktır (Gür, 1995: 146).  

30 yıllık devlet televizyon yayıncılığı anlayıĢının aksine eğlenceye ve magazine ağırlık 
veren özel televizyon kanallarının, teknolojiyi de etkin kullanarak kısa sürede Türkiye‟nin 
geneline yayılmaları, kısa sürede önemli bir seyirci kitlesine ulaĢmalarını sağlamıĢ ve toplam 
televizyon izleyici kitlesinin büyük bir kısmı devlet televizyonlarından özel televizyonlara 
kaymıĢtır (Gönenç, 2006: 38). 1992 yılına gelindiğinde izleyici tercihlerinin belirlenmesine 
yönelik yapılan AGB1 ölçüm sonuçları (Tanrıöver, 2012: 15), özel televizyonların etkinliğinin 
reklam verenler tarafından da dikkatini çekecektir. Özel televizyon yayıncılığının Anayasal 
bağlamda düzenlendiği 1993 yılına gelindiğinde (Tanrıöver, 2012: 14), Türkiye‟de özel 
televizyon kanal sayısı 10 ulaĢmıĢ, serbest piyasa ekonomisinin arttırdığı iç pazardaki 
canlanma tüketimi dolayısı ile reklam harcamalarını da ciddi bir Ģekilde arttırmıĢtır (Acar, 
1998: 10). Piyasalardaki bu geliĢmeler sonucunda reklamların önemli bir bölümünün özel 
televizyonlara kayması (Gönenç, 2006: 38) ile birlikte, televizyon sahipliği ve dolayısı ile 
medya patronluğu büyük sermaye gruplarının giderek iĢtahını arttırmaya baĢlamıĢtır.  

Uzan ailesi ile baĢlayan özel televizyon yayıncılığı furyası, dönemin banka sahibi 
sermayedarlarının da dâhil olması ile devam etmiĢtir. Ġktisat Bankası sahibi Erol Aksoy‟un 
Show TV ve Hürriyet Gazetesi ile baĢlayan medya patronluğu, 1993 yılında Türkiye‟nin ilk 
Ģifreli televizyonu olan Cine-5‟i yayın hayatına sokması ile büyümüĢtür. Ancak Aksoy, daha 
sonra Hürriyet Gazetesindeki hisselerini Doğan Grubuna (Acar, 1998: 9) devredecek ve 
sadece görsel medyada yer alacaktır. Karacan ailesinden Milliyet Gazetesini satın alarak 
medyaya giriĢ yapan Aydın Doğan, 1993 yılında DoğuĢ Grubu ile ortak kurdukları Kanal-D 
ile televizyonculuğa adım atmıĢ, 1994 yılında DoğuĢ Grubundan Kanal-D‟nin çoğunluk 
hisselerini satın alarak, kanalın tek sahibi olmuĢtur. Aydın Doğan veya Doğan Grubu, medya 
sahipliği macerasına 1994 yılında Hürriyet Gazetesini (Sözeri ve Güney, 2011: 47) satın 
alması ile devam edecek ve medya sektörünün bir numaralı aktörü haline gelecektir. Dinç 
Bilgin‟in sahibi olduğu Sabah Grubu ATV ve Enver Ören‟in sahibi olduğu Ġhlas Holding 
TGRT ile görsel medyanın diğer önemli aktörleri arasında yer almaktadır (Dursun, 2012: 7). 
KuĢkusuz medyanın yeni sermayedarları sadece gazete ve televizyon sahipliği ile yetinmeyip, 
aynı zamanda kurdukları radyo kanalları ile de medyanın her alanında etkinliklerini arttırma 
yoluna gitmiĢlerdir. 90‟lı yıllarda özel televizyon kanallarının önemli bölümünün Doğan, 
Bilgin, Aksoy, Ġhlas ve Uzan grupları tarafından yürütüldüğü anlaĢılmaktadır. Bu grupların 
medya yatırımları dıĢında bankacılık, finans, sigorta, inĢaat, gıda, turizm, vb. gibi çeĢitli 
sektörlerde yatırımları ve Ģirketleri bulunmakta, sahip oldukları ekonomik büyüklük ile 
Türkiye‟nin önemli aktörleri arasında yer almaktadırlar.  

 Tablo.1 deki veriler incelendiğinde, hem yazılı hem de görsel ve iĢitsel medyada anılan 
sermaye gruplarının etkin oldukları ve medyanın çok sesli yapıdan ziyade tekel niteliğinde bir 
görüntü sergilediğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Her ne kadar devletin TRT Kurumunun 
radyo ve televizyon kanalları olsa da, özel radyo ve televizyon yayıncılık anlayıĢı ile TRT 
izleyici kitlesinin önemli bir bölümünü kaybetmiĢtir.   

                                                           
1 AGB Nielsen Media Research, Grubu bünyesinde yer alan AGB Anadolu, Türkiye‟de 1989 yılında kurulmuĢ 
ve 1992 yılından beri TV izleyici ölçümü yapan rating kuruluĢudur (Milliyet, 18.12.2008). 
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Tablo 1: Medya Sahipliği Açısından Önde Olan Gruplar ve Yatırımları.2 

 TV 
Kanalları Radyo Gazete, Dergi ve 

Haber Ajansı Basım ve Yayın Dağıtım 
ġirketi 

Diğer Sektör 
Yatırımları 

DOĞAN 
GRUBU 

KANAL D, 
AKS TV,  

Radyo-D, 
Radyo 
Kulüp 

Milliyet, Hürriyet, 
Radikal, Posta, 
Spor, Ekonomist, 
Capital, Atlas, 
vd., Hürriyet 
Haber Ajansı 

Simge 
Yayıncılık, 
Gerçek 
Yayıncılık, AD 
Yayıncılık, Hür 
Basın Yayın, 
Hürriyet Ofset 

BĠRYAY 
DAĞITI
M 

T. DıĢ Ticaret Bankası, 
Otokar Pazarlama, 
Otokar, Ray Sigorta, 
Doğan Otomobilcilik, 
Milta, Milpa, DitaĢ A.ġ., 
Pen Turizm, Coats Ġplik, 
vb.  

DĠNÇ 
BĠLGĠN 
GRUBU 

ATV, IPR 
ULUSAL 
TV 

- 

Sabah, Yeni 
Yüzyıl, Takvim, 
Bugün, Fotomaç, 
Aktüel, Para, vd.  

Medya Holding, 
Bugün ve Bir 
Numara 
Yayıncılık 

BĠRYAY 
DAĞITI
M 

Centron A.ġ., Securo  
Card. 

UZAN 
GRUBU 

STAR TV, 
KRAL TV 

KRAL 
FM - - - 

Ġmar Bankası, Adabank, 
Çukurova Elektrik, 
Kepez Elektrik, Rumeli 
Elektrik, Rumeli 
Çimento, vb., Rumeli 
Holding, CestaĢ A.ġ., 
Telsim, Standart ĠnĢaat, 
Ġstanbulspor A.ġ., vb  

EROL 
AKSOY 

SHOW TV, 
CĠNE-5 

SHOW 
RADYO Marie Claire 

AKS TV Film 
ve Reklam, 
Cine-5 Film ve 
Yapım, AKS 
Radyo ve 
Yayıncılık, 
Üniversal 
Yayıncılık, 

Eksen 
Yayıncılık 
ve 
Dağıtım 

Avrupa-Amerika 
Holding, Ġktisat 
Bankası, Factofinans 
Alacak Alımı, Ġktisat ve 
Atlas Finansal Kiralama, 
Emek ve Emek Hayat 
Sigorta, Show 
Pazarlama, Edatur 
Turizm, vb. 

ĠHLAS 
GRUBU TGRT  TGRT FM 

Türkiye Gazetesi 
ve çeĢitli dergiler, 
Ġhlas Haber 
Ajansı 

Ġhlas 
Gazetecilik ve 
Ġhlas Haber 
Ajansı 

Yay-Sat 

Yurtbank, Egebank, 
Ġhlas Finans, Ġhlas 
Sigorta, Ġhlas 
Pazarlama, Ġhlas Ev 
Aletleri, Ġhlas Gıda, 
Ġhlas Otomotiv, Ġhlas 
DıĢ Ticaret, Kristal 
Ġçecek, Ġnternational 
Hospital, vb.  

Kaynak: Acar, 1998: 43-48; Kuyucu, 2013: 142. 

90‟lı yılların henüz baĢlarında medyanın önemli bir bölümünün sınırlı sayıda sermaye 
grubunun eline geçmesi, kısa sürede kıyasıya bir rekabetin baĢlamasına neden olmuĢtur. 
Habercilik ve toplumsal iĢlevlerinden uzaklaĢan medya kuruluĢları, serbest piyasa 
koĢullarının ekonomik aktörleri konumuna dönüĢerek, baĢta gazeteler olmak üzere medya 
araçlarını araçsallaĢtırmıĢlardır. Gazete tirajlarının arttırılması için haber yerine baĢta çekiliĢ 
ile baĢlayan promosyon savaĢları, gazete tirajlarının artmaya baĢlaması sonucunda kupon 
biriktiren her okuyucuya verilen ansiklopediden elektronik eĢyaya uzanan geniĢ bir ürün 
                                                           
2 Tabloda yer alan medya sahipliği bilgileri 1994 yılına kadar olan verileri kapsamaktadır. 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 
 

 34 

yelpazesine ulaĢtı (Acar, 1998: 9). Ancak promosyonlar ile artan tirajlar kalıcı olamamıĢ, 
promosyonların kaldırıldığı veya azaltıldığı dönemlerde eski seviyelerine düĢmüĢtür. Medya 
sahiplerinin bu kıyasıya promosyon savaĢları ve rekabetinin nedenini medya yolu ile para 
kazanmak olarak dar bir amaca sıkıĢtırmak gerçekle bağdaĢtırılamayacak kadar farklıdır. 
Örneğin; 1993 yılında Türkiye‟nin milli geliri yaklaĢık 150 milyar dolar düzeyinde olup, tüm 
medya reklam gelirleri ise sadece 700 milyon dolar ile yaklaĢık %0,5 düzeyindedir. 700 
milyon dolarlık reklam pastasının 300 milyon dolarlık kısmı yazılı basın araçlarına ait iken, 
görsel medya araçlarının payı 400 milyon dolar düzeyindedir (Acar, 1998: 30). Toplam 
reklam gelirleri içerisinde TRT‟nin 40.3 milyon olduğu dikkate alındığında (Erdemir, 2011: 
219), geriye kalan 360 milyon dolar diğer özel radyo ve televizyon kuruluĢları tarafından 
paylaĢılmaktadır. Dolayısı ile medyanın tekelleĢmesinin ekonomik politiği altında, büyük 
sermaye gruplarının sahip oldukları banka, finans ve diğer yatırımlarının reklam ve tanıtımları 
için bir araç olarak kullanılması ile siyasilere yakınlaĢmak veya baskı kurmak suretiyle teĢvik, 
destek ve mali kazanç sağlama amaçları yatmaktadır. Ġktidarın kalkınma planları 
doğrultusunda uyguladığı teĢvik verilecek sektörler listesine medyayı, özel önem taĢıyan 
sektörler kategorinse koyması ve teĢvik kapsamında vergi indirimi, gümrük muafiyeti, düĢük 
faizli kredi, vb. gibi avantajlar sağlaması, sermaye gruplarının neden medyaya ilgi 
gösterdiklerini açıklamaktadır. Nitekim 1990-1993 yılları arasında kamuoyu etkisi ve 
yönlendirme gücü yüksek birkaç medya kuruluĢuna verilen 3 trilyon TL‟den fazla hazine 
teĢviki ve bu teĢviklerin önemli bir bölümünün Sabah, Milliyet ve Hürriyet gazetelerine 
verilmesi (Yiğenoğlu, 1996: 91), medyanın promosyon savaĢlarını ve medya grupları 
arasındaki kıyasıya rekabeti anlamaya yetecektir.  

Medya sermaye yapısındaki değiĢim ilerleyen dönemlerde bazı sermaye gruplarının 
siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı sektörden çekilmesine bağlı olarak, yatay ve dikey 
birleĢmeler ile devam etmiĢ ve 90‟lı yılların ikinci yarısından itibaren medyanın tüm alanları 
birkaç sermayedarın hâkimiyetine girmiĢtir (Sözeri, 2014). 

TURGUT ÖZAL-MEDYA ĠLĠġKĠSĠNĠN BOYUTLARI 
Turgut Özal döneminde iktidar-medya iliĢkisini daha çok Turgut Özal ve medya iliĢkisi 

bağlamında değerlendirmek faydalı olacaktır. Uyguladığı liberal ekonomi politikaları ve 
serbest piyasa ekonomisi ile özel sektörün önünü açan, her alanda devletin küçülerek piyasa 
üzerindeki baskı ve etkinliğini azaltmayı hedefleyen Turgut Özal‟ın, medya ile olan iliĢkileri 
oldukça gergin ve iniĢli çıkıĢlıdır. Yazılı medyanın en önemli hammaddesi olan gazete kâğıdı 
devlet kuruluĢu olan SEKA tarafında satılmakta ve sürekli zarar etmesine rağmen gazete 
kâğıdı satıĢları %50 sübvansiyonla yapılmaktadır. 12 Eylül Askeri yönetiminin bile 
kaldırmaya cesaret edemediği gazete kâğıdına uygulanan sübvansiyonu, Turgut Özal iktidara 
geldikten sonra kaldırmıĢ, bu uygulaması ile baĢta Hürriyet Gazetesinin sahibi Erol Simavi 
olmak üzere medya patronları ile anlaĢmazlığa düĢmüĢtür (Gürsoy, 2013).  

Turgut Özal‟ın basın ile arasının iyi olmamasının temelinde, medyanın siyasi yasakların 
kaldırılması yönünde yaptıkları yayınlara olan kızgınlığı yatmaktadır denilebilir. Medyada 
çıkan haberleri tekzip ederek tazminat davaları açan Turgut Özal‟ın “Türkiye'de ikibuçuk 
gazete kalacak. Zenginliğimi basın davalarına borçluyum. Basın davalarından 800 - 900 
milyon kazanmıĢız”  (Yılmaz, 1999) sözü, medya ile olan gergin iliĢkisini ortaya koyması 
açısından önem taĢımaktadır.  
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Basına uygulanan sübvansiyonun kaldırılmasının ardından, 18 ġubat 1988 tarihli 
Hürriyet Gazetesinin sürmanĢetinden Erol Simavi‟nin Turgut Özal‟a tehdit niteliğinde yazdığı 
mektuba, Turgut Özal‟ın; “Türkiye’de bugün en geniĢ manasıyla basın hürriyeti vardır ve bu 
hürriyetin varlığı baĢbakana ve hükümete yapılan ve bazı hallerde hakarete kadar varan 
yayınlardan açık Ģekilde anlaĢılmaktadır… Hür ülkelerde basın sadece basın hürriyeti 
açısından korunur… Ancak basın hürriyeti olmayan demokrasi ile yönetilmeyen ülkelerde 
besleme basın vardır…” (aktaran Gürsoy, 2013) sözleri ile verdiği cevap, Turgut Özal‟ın 
basın özgürlüğü ve bağımsız basına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile 
Turgut Özal iktidarı döneminde basın ile anlaĢmazlık içinde olmakla birlikte, basın özgürlüğü 
ve bağımsızlığına verdiği önem ile de demokrasiye inanmıĢ bir siyaset adamı olduğunu 
göstermektedir.  Ayrıca, medyaya yapılan devlet desteklerinin medya kuruluĢlarını, devlet 
güdümüne soktuğu ve iktidarın sesi olduklarını, dolayısı ile devlet desteğinin medya 
özgürlüğünü kısıtlayıcı bir faktör olduğu açıktır. Bu bağlamda Turgut Özal, medya 
kuruluĢlarının da serbest piyasa koĢullarında faaliyet gösteren birer kuruluĢ olmalarını 
istemekte, böylece ekonomik bağlamda devletin ve/veya iktidarın himayesinden kurtulan 
medyanın özgürleĢebileceğinin altını çizmektedir denilebilir. Nitekim Turgut Özal; medya ile 
arasındaki anlaĢmazlık ve olumsuzluklara rağmen, medyanın özelleĢmesi ve medya 
sektöründe devlet tekelinin ortadan kalkmasına yönelik yasal düzenlemeleri gerçekleĢtirmiĢ 
olması ile medyanın tekelleĢmesinin de önünü açmıĢ ve Türk medyasının dördüncü güç 
olmasına önemli katkı sağlamıĢtır.  

Turgut Özal‟ın medyanın kendisine karĢı olmasını ve hakkında yapılan yayınları çok 
önemsemediği ve medya üzerinde baskı uygulayarak geliĢmesini engellemek istemediği çok 
açıktır. KuĢkusuz Turgut Özal medya ile arasındaki anlaĢmazlığın temelinde, devlet eliyle 
medyaya sağlanan destek ve teĢviklerin, diğer bir ifade ile ekonomik kazanımların 
kesilmesinin yattığını bilmekte ve anlaĢmazlığı kiĢisel bir durum olarak 
değerlendirmemektedir. Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Turgut Özal‟ın medya ile anlaĢmazlığının 
ekonomik temelli olduğunu, Özal‟ın “Bu medyayı Menderes doyuramamıĢ, ben hayatta 
doyurmazdım” (Ayna, 2015) sözleri ile aktarmaktadır. Bu bağlamda Turgut Özal, pek çok 
siyasi gibi kendine ve iktidara bağlı bir medya yaratmaktansa, daha özgür ve bağımsız ama 
kendisi ile çeliĢen bir medyanın olmasını tercih etmiĢtir demek yanlı olmayacaktır.  

Turgut Özal iktidarı döneminde medyanın geliĢmesi ve özellikle de televizyon 
yayıncılığında TRT tekelinin ortadan kalkarak, özel sektör temsilcilerinin de televizyon 
yayıncılığında aktif rol almasını istemektedir. Turgut Özal sık sık “radyo ve televizyon 
yayıncılığı konusunda böylesi bir tekelin artık günün koĢullarına ve gerçeklerine uygun 
olmadığını, kamu hizmeti yayıncılığının yanı sıra özel ya da ticari yayıncılık faaliyetine de 
geçilmesi gereğini”, vurgulamakta ve tekrarlamaktaydı (Özgen, 2004: 472). Nitekim Turgut 
Özal‟ın kiĢisel çabaları ve hatta yönlendirmesi ile Uzan Ailesi tarafından yurtdıĢında kurulan 
ve uydu üzerinden Türkiye‟de yayın hayatına baĢlayan Star-1 Televizyonu, Türkiye‟nin ilk 
özel televizyon kanalı olarak yayın hayatına baĢlayabilmiĢtir. Star-1 televizyon kanalının 
yayına baĢlaması sonrasında baĢlayan Körfez SavaĢından canlı ve sansürsüz yayın yapması 
(Özgen, 2004: 472), toplumun gerçek ve sansürsüz habere ulaĢmasını sağlamıĢtır. Bu 
bağlamda Türkiye‟de özel sektör medya yayıncılığının ortaya çıkması ve geliĢmesinde, 
Turgut Özal‟ın katkı ve yönlendirmelerinin büyük payı olduğu söylenebilir.  
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TURGUT ÖZAL DÖNEMĠNDE MEDYAYA YÖNELĠK YASAL DÜZENLEMELER 
VE YANSIMALARI 

Turgut Özal dönemi, medya üzerindeki baskıların geçmiĢ dönemlere göre daha azaldığı 
veya göreceli olarak medya üzerindeki baskıların hafiflediği dönem olarak adlandırılabilir. 
KuĢkusuz bu dönemde BaĢbakan Turgut Özal‟ın, basın özgürlüğünü demokrasinin zorunlu 
gereği olarak niteleyen sözleri ve her fırsatta basın özgürlüğüne yaptığı vurgu dikkat çekicidir. 
Ancak, basın özgürlüğü konusunda bu kadar hassas olan ve sürekli gündeme getiren Özal‟ın, 
medyayı baskı altına alan “Küçükleri Muzır NeĢriyat ‟tan Koruma Kanunu”, (Yeniçağ, 2010) 
hem savunduğu basın özgürlüğü hem de özgürlükçü anlayıĢı ile çeliĢen bir uygulamadır. 1986 
yılının Mart ayında uygulanmaya baĢlayan Muzır NeĢriyat Kanunu ile Mart 1996-ġubat 1998 
arasında pek çok gazete ve dergiye verilen para cezaları, dönemin kuru3 ile yaklaĢık 6,5 
milyon Amerikan Dolarına (7,7 milyar TL) ulaĢmıĢtır. Aynı dönemde sonuçlanmayan dava 
sayısı 200 iken, bu davalarda medya kuruluĢlarından istenen para cezaları ise yaklaĢık 44 
milyon dolar (50 milyar TL) gibi yüksek düzeydedir (Yeniçağ, 2010).  

KuĢkusuz medya üzerinde büyük bir baskı unsuru olan Muzır NeĢriyat Kanunu, aynı 
zamanda siyasal iktidarın elinde istediği zaman medyaya karĢı kullanabileceği bir silaha da 
dönüĢebilmiĢtir. Nitekim iktidar ile çeliĢen pek çok yayın ve kitap hakkında, içeriğinde 
müstehcenlik olduğu iddiası/gerekçesi ile mahkemeler tarafından “imha kararı” verilmiĢtir 
(Yeniçağ, 2010). Ancak ilerleyen süreçte Muzır NeĢriyat Kanunun uygulanmasından Turgut 
Özal‟da rahatsız olmuĢ;  “Orada (muhafazakârlık yanımız ağır bastı galiba… toplumda rey 
olarak hitap ettiğimiz muhafazakâr kitleler etkili oldu… Tolerans, bizim toplumda az görülen 
bir vasıf. Bunu unutursanız, seçimi kaybedersiniz” (Uluç, 2014: 131), itirafını yapmıĢtır. 
Turgut Özal‟ın bu sözleri bir anlamda, muhafazakâr seçmenden oy alma amacıyla, diğer bir 
ifade ile kanunun oy tahviline yönelik çıkarıldığının da itirafıdır denilebilir. Nitekim 
ANAP‟ın muhafazakâr kanadını temsil eden Mehmet Keçeciler kanun çıkarılmasında oldukça 
etkili bir rol üstlenirken, Adnan Kahveci ve Mesut Yılmaz gibi liberal ANAP‟lı siyasiler ise 
kanunun çıkarılmasına karĢı çıkmıĢ, tüm itirazlara rağmen muhafazakâr seçmenden gelecek 
oy hesabını yapan Turgut Özal tavrını kanunun çıkarılması yönünde belirlemiĢtir (Yeniçağ, 
2010).  

Turgut Özal ile medya iliĢkilerinin gerginleĢmesinde etkili olan bir diğer uygulama ise; 
devlet tarafından basına uygulanan doğrudan teĢviklerin kaldırılmasına yönelik yasal 
düzenlemelerdir. TeĢviklerin kalkması, devletin medya kuruluĢlarına verdiği ilan ve 
reklamlarda kısıntıya gitmesi, pek çok medya kuruluĢunu ekonomik açıdan zora sokmuĢtur. 
Medya kuruluĢlarının ekonomik açıdan zora girmesi ile ortaya çıkan durum, sektörde iĢten 
çıkarmaları da gündeme getirecektir. Ancak, Turgut Özal‟ın geri adım atmaya niyeti olmadığı 
gibi medya sektöründe yaĢanacak iĢten çıkarmaları umursamadığı, Erol Simavi ile aralarında 
geçen konuĢmada Özal‟ın “…Beni asıl kaygılandıran çalıĢanlardır…. Valla Erol Bey, bugün 
iki buçuk milyon iĢsiz var. Piyasadan bin küsur gazeteci çekilmiĢ, hiç de fena olmaz‟” 
(Yeniçağ, 2010) cevabı ortaya koymaktadır. Turgut Özal‟ın 1986 yılı ara seçimleri sürecinde 
Ġzmir il örgütünde yaptığı konuĢma;  

 

                                                           
3 1988 yılı ġubat ayı ortalama dolar kuru, 1 USD $ = 1.140 TL, Kaynak: http://paracevirici.com, “1988 Yılı 
T.C.M.B. ArĢivi”, http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihli-doviz/1988/amerikan-
dolari, 14.04.2016. 

http://paracevirici.com/
http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihli-doviz/1988/amerikan-dolari
http://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihli-doviz/1988/amerikan-dolari
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“Sadece siyasi mücadele yok karĢımızda, basın da var. Türkiye‟de güç odaklarını yıktık biz. 
Yani birçok eski güç odaklarını yıktık. Bu seçimdeki bir diğer mücadele de basının bir 
kısmıyla. 1960‟tan bu tarafa kimse dokunamadı güç odağı bu basına. Gazete sahiplerinin veya 
köĢe yazarlarının telefonlarını, isteklerini, iĢ takiplerini hepsini biliyorum. ġimdi bunlar 
ortadan kalkınca, bunlar bize düĢman olacaklardır tabii ki. Yani biz nasıl mafyayı kaldırdık bu 
da kalktı. Bugün bana hiç birisi telefon etmiyor. Mümkün değil, kimseye bir kolaylık 
göstermiĢ değiliz. Ama kimseye de bir kötülük de yapmıyoruz onu söyleyeyim. Erol Simavi 
ile bir yemek yediğimiz zaman diğer gazete patronları vardı, orada kendi söyledi. „Bunlar‟ 
dedi, karĢısındaki adamları gösterip, „bunlar desteğe alıĢmıĢ‟ dedi. „Bütün hikâye budur‟” 
(Yeniçağ, 2010) 
 

Turgut Özal‟ın yukarıdaki ifadeleri, Özal‟ın medyaya bakıĢ açısını ve devletin medyaya 
olan desteğini neden kestiğini, bir diğer ifade ile Turgut Özal‟ın neden “besleme basın” 
sözünü kullandığını açıklar niteliktedir. Ancak Özal‟ın “besleme basın” karĢıtlığı, yakın iliĢki 
kurduğu medya kuruluĢlarına karĢı oluĢmamıĢ, aksine Turgut Özal ile iyi iliĢki kuran Dinç 
Bilgin, Aydın Doğan gibi medya patronları devletten aldıkları teĢvik ve ihaleler ile giderek 
güçlenmiĢ ve büyümüĢlerdir.     

SONUÇ YERĠNE 
Türk medya tarihi boyunca devletin baskısı ve güdümü altında faaliyetlerini sürdüren ve 

çoğu zaman siyasal iktidarların sesi ve propaganda aracı olarak iĢlevselleĢtirilen medya, 1983 
yılında ANAP‟ın iktidara gelmesi ile birlikte hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm sürecine girmiĢtir. 
KuĢkusuz bu değiĢim ve dönüĢüm sürecinde dönemin BaĢbakanı Turgut Özal‟ın ekonomi 
politikalarının yanında, medya üzerindeki devlet baskısı ve tekelinin ortadan kaldırılması ve 
dünya örneklerinde olduğu gibi medya sektöründe özel sermaye yatırımlarının ve payının 
artması gerektiğine olan inancı yatmaktadır. Turgut Özal döneminde uygulanan ekonomik, 
siyasal ve sosyal politikalar ile liberalleĢen ve küresel dünya ile kısa sürede bütünleĢen 
Türkiye‟de, medya sermaye yapısının değiĢimi daha hızlı ve güçlü gerçekleĢirken, medya 
kuruluĢları devlet güdümünden ve kontrolünden kısa sürede kurtulmuĢ ve geçmiĢ dönemlere 
göre oldukça özgür ve bağımsız bir görünüme kavuĢmuĢtur. Ancak, medya sermaye 
yapısındaki değiĢim geniĢ tabanlı bir değiĢimden ziyade, özellikle banka ve finans sektörü 
baĢta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımları olan belli baĢlı sermaye gruplarının 
yatırımlarına bağlı bir dar kapsamlı dönüĢümdür. Bu nedenle medya hem toplumsal 
iĢlevinden uzaklaĢarak ticarileĢmiĢ hem de kısa sürede az sayıda sermaye gruplarının 
hâkimiyetine girerek tekelleĢen bir görünüme kavuĢmuĢtur. Medyanın tekelleĢmesinin 
temelinde sermaye gruplarının medya gücünü ele geçirme ve bu gücü kullanarak diğer 
sektörlerdeki yatırımlarını ve kazançlarını arttırma amacı yatmaktadır. Nitekim ilerleyen 
dönemlerde medya gücünü ele geçiren bazı sermaye grupları, ekonomik çıkarları 
doğrultusunda ellerindeki medya araçlarını kullanarak hükümetler üzerinde baskı 
kuracaklardır. Nitekim koalisyon hükümetlerinin sürdüğü 28 ġubat döneminde, medyada 
çıkarılan asparagas haberler, kara propaganda ve hükümeti yıpratmaya yönelik yayınlar ile 
dönemin hükümetinin yıkılması, medyanın sermaye yapısının değiĢmesi ile birlikte tekelleĢen 
sermaye gruplarının, medya gücünü çıkarları doğrultusunda kullandıklarının açık bir 
örneğidir.  

Sonuç olarak Turgut Özal dönemindeki siyasal ve ekonomik liberalleĢme, medyanın 
sermaye yapısının değiĢmesinin ve yeni medya aktörlerinin tekelleĢmesinin önünü açmıĢ, 
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süreç içerisinde medya ve medya patronlarını dördüncü güç konumuna taĢıyarak, siyaset ve 
siyasiler üzerinde etkili olmalarını sağlamıĢtır. Buna karĢın Turgut Özal‟ın politika ve 
katkıları ile geliĢen ve sermaye yapısı değiĢmeye baĢlayan medya, ilk baĢta Turgut Özal ile 
çatıĢmaya baĢlamıĢ ve Özal‟ın CumhurbaĢkanı olduğu sürece kadar, Turgut Özal-medya 
iliĢkisi gergin ve iniĢli-çıkıĢlı bir görünüm sergilemiĢtir.     
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ELEKTRONİK GİRİŞİMCİLİK VE KIRGIZİSTAN'DA UYGULANMA 
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Öz 

 
Dünyada hızla gelişmekte olan e-girişimcilik, klasik anlamdaki girişimcilikte olduğu gibi ülkelerin 

kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu girişimcilik türünün klasik anlamdaki girişimciliğe göre daha az 
maliyetli, daha az riskli ve daha hızlı gerçekleştirilebilir olması nedeniyle ekonomik anlamda hem ülkelerin hem 
de girişimcilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bağımsızlık döneminden bu yana serbest 
girişimciliğin zamanla yaygınlaştığı Kırgızistan’da da e-girişimcilik uygulamalarının gelişmesi sayesinde ülke 
ekonomisinin klasik girişimcilikte olduğu gibi önemli katkılara ulaşması mümkündür. 

Bu çalışmanın amacı; Kırgızistan’da yürütülen e-girişimcilik faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya 
koymak, önerilerde bulunmak ve bu konuda yapılacak olan benzeri çalışmalara ışık tutmaktır. Çalışmanın 
literatür kısmında e-girişimcilik tanımı yapılmış, Kırgızistan’da e-girişimciliğin gelişimi ve öneminden 
bahsedilerek, geçmişten günümüze yaşanan internet altyapısındaki değişimlere değinilmiştir. Ayrıca; 
Kırgızistan’a yönelik olarak keşifsel araştırma tarzında gerçekleşen çalışmada; internet aracılığı ile rastgele 
olarak sistematik yöntemle toplam 47 elektronik girişimciye sorulan likert ölçekli sorulara alınan yanıtlar 
neticesinde, Kırgızistan’da elektronik girişimciliğin uygulanma olanaklarına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. 
Evrenin seçimi ise, konunun daha iyi araştırılması ve anlamlı sonuçlar içermesi açısından elektronik alışveriş 
sepeti olan e-girişimciler ile sınırlandırılmıştır. Geniş kapsamlı bir çalışmanın temelini oluşturacak nitelikte 
hazırlanan söz konusu çalışmada elde edilen anket sonuçları SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Araştırma neticesinde; E-girişimcilerin, güvenlik ve mahremiyet konularının yüksek öneminin farkında 
oldukları, erkek e-girişimcilerin sayısının yüksek olduğu ve ağırlıklı olarak lisans düzeyinde eğitim aldıkları 
görülmektedir. Ayrıca, çalışanlarını teknik açıdan yeterli olacak şekilde seçtikleri ve onlara sürekli eğitim 
sağladıkları tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Elektronik girişimcilik, e-girişimcilik, Kırgızistan, internet 

 
 

ELECTRONIC ENTREPRENEURSHIP IMPLEMENTATION AND OPPORTUNITIES IN 
KYRGYZSTAN 

 
 
Abstract 

 
Rapidly emerging E-entrepreneurship in the world, plays an important role in the development of 

entrepreneurship in the country like in the classical sense. This kind of entrepreneurship is less costly, less risky 
and more quickly practicable. With that reason it provides great contribution to the increase in the revenues of 
both entrepreneurs. 

Since the independence, namely the free entrepreneurship scattered which assisted the development of 
E-entrepreneurship implementation in Kyrgyzstan and as in the classic entrepreneurial economy of the country it 
is possible to reach a significant contribution. 

The goal of this study is to present the current situation of the E-entrepreneurial activities in the Kyrgyz 
Republic, to lead and to shed light on similar studies that are going to be done in the the future. Definition of E-
entrepreneurship in Kyrgyzstan and the importance of the E-entrepreneurship are mentioned in the theoretical 
part of the work. Additionally, the changes throughout the time also included from the internet sources. 
Furthermore, in the experiment which was held on a personal basis, there were 47 random electronic 
entrepreneurs were question aired. According to the questionnaire several recommendations for the 
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implementation of the electronic entrepreneurship opportunities in Kyrgyzstan were presented. The result of the 
question are in this comprehensive study was obtained by using the program called SPSS 20. As a result of the 
research E-entrepreneurs are aware of the high importance of security and privacy issues. It was observed that 
the majority of entrepreneurs are man and mainly undergraduate. In addition, they choose technically adequate 
employees and they constantly educate and train them. 
Keywords: Electronic entrepreneurship, E-entrepreneurship, Kyrgyzstan, internet 
 

GİRİŞ 
Dünyada internet kullanımının artışıyla beraber e-girişimcilik faaliyetlerinin kullanımı 

da hızla yaygınlaşmaktadır. İnternet, mobil uygulamalar, yazılımlar, sosyal medya ve diğer 
bilgi teknolojileri girişimcilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Tüm bu gelişmeler, girişimcilikte 
yeni bir yaklaşım olarak e-girişimcilik olgusunu beraberinde getirmektedir. E-girişimcilik; 
İnternet üzerindeki olanaklardan yararlanarak, yine kişilerin internet üzerinden 
ulaşabilecekleri ürün ve hizmetleri geliştirmek, pazarlamak ve satmak yoluyla gerçekleştirilen 
girişimcilik faaliyetleridir. 

 
E-girişimcilik, e-ticaret başta olmak üzere internet teknolojisi alt yapısıyla 

gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya siteleri, bilgisayar yazılımları ve mobil yazılımlar, bilgi, 
eğlence, eğitim ve danışmanlık gibi birçok hizmet e-girişimcilik türlerine örnek olarak 
gösterilebilir. 

 
Bilgi alışverişinin zaman ve mekândan özgürleştiği, sınırların ortadan kalktığı ve 

tüketicilerin bilinçlendiği bilgi toplumunda değişen söz konusu anlayışlar doğrultusunda 
doğan ve yeni ekonomi adını alan yapı girişimciliğe yeni boyutlar kazandırarak dijital 
girişimcilik ya da e-girişimcilik adını almıştır. Günümüzde girişimciler açısından yeni 
fırsatları bünyesinde bulunduran ve belirsizliklerle dolu yenidünya girişimciye söz konusu 
engelleri bir rekabet stratejisine çevirerek karlı bir yatırıma dönüştürebileceği ortamı 
sunmaktadır (Erdal ve Karşu, 2013, s. 4) 

 
E-Girişimciliğe en iyi örnek olarak Microsoft firmasını gösterebiliriz. Microsoft 

firmasının yenilikçi bir yaklaşımla ortaya koyduğu Dos işletim sistemini geliştirerek 
Windows İşletim sistemini üretmesi en büyük girişimcilik örneğidir (Orhan, 2010). 

 
Yeni ekonomik sistem beraberinde yeni yeni kavramların ekonomik ve sosyal 

yaşantımıza girmesine yol açmıştır. Yeni ekonomik sistemde e-ticaret, e-iş, e-girişimcilik, 
dijital işletmeler, sanal mağazalar, sanal üretim gibi kavramlar ortaya çıkıp hızla yayılmaya 
başlamıştır (Özdil, Demir ve Yılmaz, 2008, s. 33). 

 
E-Girişimciliğin Tanımı 
 
E-Girişimcilik kavramı literatürde İnternet Girişimciliği, Elektronik Girişimcilik, 

Dijital Girişimcilik, Bilgisayar Girişimciliği, Web Girişimciliği ve Bilgirişimcilik (bilişim ve 
girişimcilik) şeklinde kullanılsa da; hepsinin içermiş olduğu anlam aynı olduğundan dolayı 
çalışmamızda “e-girişimci” olarak kullanılmıştır. Literatürde karışıklılığa yol açmaması ve 
yazılan eserlerin veri tabanlarında daha kolay bulunabilmesi için bu şekilde kullanılmasında 
fayda vardır. Çeşitli kaynaklarda ise elektronik girişimcilik veya e-girişimcilik kavramı 
teknolojik girişimcilik kavramıyla karıştırılmaktadır. 
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Kollman E-Girişimciliği şu şekilde tanımlamaktadır. Net Ekonomi içinde veri ağları 

kullanılarak, elektronik bir platform sayesinde yenilikçi bir iş fikri ile ürünleri ve/veya değeri 
tamamen elektronik ortamda oluşturarak hizmetler sunmayı temel alan yeni bir şirket kurmayı 
ifade eder. Temeline baktığımızda bu değerin sadece bilgi teknolojisinin geliştirilmesiyle 
oluşacağı düşüncesi yatar (Kollmann, 2006). 

 
E-girişimcilik; risk alarak yaratıcı veya yenilikçi çözümler geliştiren ve bunları iyi 

yönetimle birleştiren, yeni ya da mevcut kuruluşların asıl iş alanları dışında, internetsiz var 
olamayacak şekillerde ekonomik aktivite veya sosyal fayda yaratmak olarak tanımlanmaktadır 
(MEGEP, 2014, s. 11). Solak ve Sarıdoğan, (2011) teknolojik girişimciliğe yönelik yaptıkları 
çalışmada teknolojik girişimciliğin, ar-ge merkezlerinde üretilen teknolojik ürünlerin teknoloji 
merkezli ortamlarda ekonomik bir değere dönüştürülmesi süreci olarak ifade edilmiştir (Solak 
ve Sarıdoğan, 2011). Bizim çalışmamız da ise; e-girişimcilik, yapılan ticaretin veya herhangi 
bir ticari faaliyetin elektronik ortama taşınması olarak tanımlanmıştır. 

 
Elektronik Girişimcilikte yenilikçilik ilk sırada gelmektedir. Yenilikçilik ayrıca; 

verimliliği arttırma, rekabet avantajı sağlama, ödemeler dengesine katkı sağlama, sosyal 
sorumluluk bilincini olumlu etkileme, müşteri sadakatini sağlama, kurumsallaşmayı 
destekleme, Ar-Ge ye yöneltme avantajı sağlar (Bozkurt, 2015, s. 93). 

 
Kırgızistan'da E- Girişimciliğin Gelişimi ve Önemi 
 
Kırgızistan’da teknolojinin gelişimi ve bu yönde ilk atılımlar 1991 yılında başladı. O 

tarihlerde TCP-IP hizmetinin devreye girmesiyle birlikte telekomünikasyon ağı 1992 de 
atılmış ve 20 kullanıcıya sahip olmuştur. Relkom ve İmfik firmaları tarafından 1992 yılının 
sonlarında 50 abone ile Rusya ağı tarafından bilgi iletişimi sağlanmıştır. 1994 yılında İmfiko, 
Relkom ağı üzerinde Kırgızistan’ın ilk internet dağıtıcı firması Elcat, Sovyet devletleri 
arasında e-posta hizmetinin başlamasını sağlamıştır. Daha sonra bunu Aziya Info, Kırgız 
Telecom ve Transfer firmaları takip etmiştir. Sözü geçen firmalar halen hizmet sunmaya 
devam etmekte olup geniş müşteri kitlesine sahiptirler ( Ershova ve Hohlov, 2006). 

 
1997 yılında Kırgızistan’da ticari amaç gütmeyen internet firmaları ortaya çıkmıştır. 

Bunlardan birisi FREEnet ve diğeri ise KYRNet adındaki firmalar eğitim ve öğretim 
kurumlarına hizmet vermeyi amaçlamışlardır. NATO ve diğer kuruluşlarında desteği ile 2006 
yılında ortaokullarda, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde DSL ve Dialup bağlantısı ile 
internet hizmetinin verilmesi yaygınlaşmıştır ( Ershova ve Hohlov, 2006). 

 
2002 yılına kadar Kırgız Telecom’un internet satıcılığı hakkı olmadığı için diğer 

firmalar yayılma ve büyüme şanslarına sahip olmuştur. Böylelikle 2006 yılında toplamda 38 
internet hizmeti veren firma ortaya çıkmış, bunların içerisinden % 30 Pazar payı ile Kırgız 
Telecom, % 30 Elcat, % 20 Aziya Info ve kalan % 20 sini de diğer firmalar oluşturmaktadır. 
2006 yılında Kırgızistan’ın dış internet bağlantı hızı 100 Mbit/sn olarak kaydedilmiştir 
(Ershova ve Hohlov, 2006). 
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1999 yılında Mobil telefon bağlantısına sahip kişi sayısı 2600 iken 2004 yılında 
263.400 kişiye çıkmış, 2005 yılında ise bu sayı 541.700 kişiye ulaşmıştır. Böylelikle nüfusun 
%10’nu aşmıştır (Ershova ve Hohlov, 2006). 

 
1999 yılında Bilim ve teknik konularında yasalar ortaya çıkartılarak bir takım 

sınırlamalar ile düzenlemeler yapılmıştır ( Ershova ve Hohlov, 2006). 
 
Kırgızistan’da e-ticaret ile ilgili ilk büyük konferans 29 Mayıs 2015 tarihinde Jannat 

hotelinde gerçekleşti. E-ticaretin boyutu, yeni trendler, başarı öyküleri, online ödeme 
sistemleri, yasal ve vergi konuları burada gündeme geldi. Mobilnik Ödeme Sistemi yöneticisi 
Adilet Bootaev Kırgızistan’da elektronik ticaretin son 1,5 yılda yaygınlaşmaya başladığını, 
yaklaşık 300 online mağaza olduğunu ve elektronik ticaretin daha çok geliştirilmesi, internet 
altyapısının geliştirilmesi, lojistik (ödeme ve teslimat hizmetleri), müşteri güvenini kazanma 
ve mağazaların yaygınlaştırılmasının sağlanmasının önemli olduğunu ve bunun içinde devlet 
desteğine ihtiyaç bulunduğunu dile getirmiştir. İnternet penetrasyon oranının, bankaların 
sayısının arttığını, web sitesi sayfalarının bu amaçla tasarımlarının daha iyi yapılması 
gerektiğini, para ödeme terminallerinin de sayıca arttığı, bunun içerisinde mobil ödeme 
sistemlerinin de kullanılmaya başlandığını belirtmiştir (Tsoi, 2015). 150 hizmet ve ürün sunan 
firmayla işbirliği yapan mobilnik.kg Kırgızistan çapında popüler bir konuma gelmiştir 
(Knews, 2013). 

 
Elektronik Girişimciliğe yönelik gelişimleri incelemek için web sitesi taraması 

yaptığımızda öne çıkan siteler Tablo 1’deki gibidir. 
 

Tablo 1. Kırgızistan'da ki Popüler E-Girişimci Siteler 
Firma Adı Web Sitesi Adresi Faaliyeti 
aMart http://www.amart.kg Elektronik Ticaret (B2C) 
Svetofor http://svetofor.info Teknoloji Mağazası 
Tulpar http://tulpar.kg Teknoloji, Kosmetik, Spor Malzemeleri 
Etual http://etual.kg Kozmetik ürünler 
PC http://pc.kg Bilgisayar, Ev teknolojileri 
Devlet Sitesi http://zakupki.okmot.kg Online ihale duyuruları 
Tender http://tender.tazabek.kg B2B, B2C Online ticaret ilanları 
Company.ai.kg company.ai.kg Kırgızistan için online site kataloğu 

 
Kırgızistan’da e-girişimcilik, devletin elektronik sistemlere geçmesiyle birlikte daha 

da gelişecek ve yaygınlık kazanacaktır. Yeni bağımsızlığını elde eden ve ekonomik 
özgürlüğüne kavuşmuş ülke olması sebebiyle e-ticaret ve girişimcilikte henüz yeterli oranda 
aktif rol alamamıştır. Buna; mevcut kültürel yapının farklılığı ve ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlığı neden olarak gösterilebilir. Teknoloji kullanımının son yıllarda daha yaygın 
olarak kullanılması ve mobil ağın tercih edilir duruma gelmesi, Mobil internetin hızlıca 
3G’den 4G’ye çıkarılma çabaları yakın zamanda e-ticaretin burada hızla yaygınlaşacağını 
işaret etmektedir (K-News, 2016). 
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Kırgızistan’da girişimcilik ile ilgili kanunlar mevcut iken elektronik girişimcilik veya 
elektronik ticaret ile ilgili konularda yasal düzenlemeler henüz mevcut değildir. (Kabar.kg, 
2012). 20 Mart 2004 tarihinde kabul edilen “Elektronik Ticaret Yasası” 25 Ağustos 2006 
tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve bu nedenle halen tasarım aşamasındadır (K.C. Adalet 
Bakanlığı, 2016). Bunun sebebi de, elektronik ticaretin yakın zamanda popüler olmaya 
başlamasıdır.   

 
29 Mayıs 2015 tarihinde Elektronik Ticaret hakkında Kırgızistan’da gerçekleşen 

konferansta girişimcilik faaliyetlerinin elektronik ortama taşınmasında yasal düzenlemelerin 
alt yapısının oluşturulmasına yönelik bir takım görüşler ve öneriler öne sürülmüş, e-ticaretin 
avantajları, yasal düzenlemeler, yeni trendler, başarı tecrübeleri gündeme getirilmiştir (Tsoi, 
2015). 

 
Türkiye’de yapılan her türlü elektronik alışverişin faturalanması, vergisinin ödenmesi 

ve tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanunlar geliştirilmiştir. 
Kırgızistan’da ise bu konu daha yeni olduğundan dolayı şimdilik böyle yaptırımlar pek söz 
konusu değildir. 

 
İnternet Altyapısı ve Profilleri 
 
E-girişimcilik faaliyeti için internet ağlarının durumu ve internet penetrasyon oranları 

dikkate alınması gereken başka bir husustur. Bu amaçla, çalışmamızda Kırgızistan’ın internet 
altyapısının gelişim tarihçesine yer verilmiştir. Kırgızistan’da telekomünikasyon alt yapısında 
aşağıdaki önemli gelişmeler sağlanmıştır (Budde.com, 2014): 

 
 2008 yılına kadar olan üç yıl içindeki çok güçlü bir büyümenin ardından, 

ülkenin mobil abone tabanının genişlemesi % 10 oranında yavaşladı; 
 Sabit hat penetrasyonu pazarı tamamen en son % 8 seviyesinde gerçekleşerek 

2013 de durmuştur; 
 Ülkenin analog hattan sabit ağa dönüşümü ancak 2004 yılında sadece % 37 

kadar olmuş, 2013 yılına kadar ise tahmini olarak % 85 oranında yavaş yavaş 
dijital hatta doğru geçiş başlamıştır;  

 Kırgızistan tarafından 2014 yılının ortasında mobil penetrasyon % 125’i geçti; 
 Kırgızistan'ın internet kullanımı 2014’de gelen rapora göre yaklaşık % 23 

oranında kullanıcı penetrasyonu ile son birkaç yılda sağlıklı bir gelişme 
sağlanmıştır; 

 Gerçek internet abonelikleri yerel halkın genel erişimi için (internet kafeler, vb), 
(sabit internet bağlantısı için % 3 penetrasyon civarında) genellikle düşük 
kalmıştır; 

 Mobil genişbant hizmetleri son 3-4 yılda hızla büyüdü; 
 Mobil geniş bant abonesi 2014 raporlarına göre 1.3 milyon olarak gerçekleşti; 
 ITU (Committed to connecting the world) göre, Kırgızistan telekom sektörünün 

tüm kesimleri arasında tam rekabet uygulamıştır. 
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Başka bir araştırma da Kırgızistan’da internet kullanıcılarının Bişkek (% 70) ve Oş’ta 
yoğunlaştığı belirtilmektedir. Tüm internet kullanıcılarının yüzde 40’ı 10-20 yaşları arasında 
%30’u 20-30 yaş arasında, % 16 ise 30 ile 40 yaşları arasındadır. Çoğunluğun öğrencilerden 
oluştuğu internet kullanıcılarının (yüzde 50) arasında, %34 özel sektörde çalışan, %9 ise 
devlet sektöründe çalışanlardır. İnternet kullanıcılarının çoğunluğu (% 90’ı) Rusça olmak 
üzere, Kırgızca (% 9) ve düşük oranda İngilizce (%2) siteleri ziyaret etmektedir. Günlük 
hayatta Rus dilinin popüler olmasına rağmen, internet üzerinde Kırgız dilinin kullanımı 
yaygınlaşmaktadır (Opennet.net, 2008). 2015 verilerine göre ise %38,70 oranında internet 
kullanıcısının olduğu görülmektedir (internetworldstats.com, 2015). 

 
Tüm bu verilerden anlaşılacağı üzere Kırgızistan Orta Asya genelinde yeterli bir 

internet kullanıcısına sahip değildir. Bunun başlıca sonuçları; 
 Sosyal medya kullanımı çok düşük seviyededir, 
 İnternet ve mobil bankacılık kullanımı oldukça yavaş hızda artmaktadır, 
 Turizm ve tatil hizmetlerinin internet üzerinden satınalınması artmaktadır, 
 Tüketici elektroniği gibi karşılaştırılabilir ürünlerin satışları sürekli artmaktadır, 
 Online moda sektörü ise henüz çok yeni gelişmektedir. 

 
Kırgızistan’daki firmaların sabit internet bağlantısı oranlarını incelediğimizde ise 

Kırgızistan’daki internet bağlantısının sabit bant genişliği kullanımı oranlarının 2006 yılından 
2009 yılına kadar % 35’e kadar hızla yükseldiği ve daha sonra çok düşük bir ivme ile küçük 
bir düşüşe geçtiği ve % 30’lara denk geldiği Şekil 1’de gözükmektedir. Bu oranlar gelişmekte 
olan diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça kötü gözükmemektedir. 
 

 
Şekil 1. İnternet Kullanan İşletmelerde Sabit Geniş Bant Erişimi (2005-2012) (ITU, 

2014, s. 19) 
 

Kırgızistan’daki sabit geniş band fiyatları diğer ülkeler ile kıyaslandığında oldukça 
yüksek miktardadır. Bunun nedeni olarak ISS’lerin ülkede sayılarının az olduğu söylenebilir. 
Internet penetrasyon oranının bu nedenle çok düşük olduğu anlaşılmaktadır. Genişband 
hâkimiyeti Kırgız Telekom tarafından sağlanmakta olup, uluslararası rekabette avantaj 
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kazanılması için düzenleyici bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Rusya ve Ukrayna 
gibi diğer ülkelerle kıyaslandığında %7’lik maliyetin % 12’ye çıktığı gözükmektedir (ITU, 
2014, s. 118). 

 
Bilişim alt yapısını incelemek amacıyla iCAP Investment tarafından 2012 yılında 

Kırgızistan’da 1000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda aşağıdaki bulgular elde 
edilmiştir (iCAP Investment, 2012): 

 Kırgız halkının %26’sının bilgisayar sahibi olduğu, %23’ünün ise işyerinde 
internet ve bilgisayara sahip olduğu belirtilmektedir. %16’lık kesim ise ne evde ne 
de işyerinde internet erişimine sahip olmadığından dolayı internet kafeleri 
kullanmaktadır. Kalan %35’lik kesim ise internet erişimini cep telefonundan 
sağlamaktadır. Bu çoğunluğu genelde öğrenciler oluşturmaktadır. 

 Halkın %84’ünün elektronik posta olarak Mail.ru hizmetini kullandığı, %5’nin ise 
Gmail.com kalanların ise rambler.ru, list.ru, yandex.ru, mega.kg, ktnet.kg gibi 
servisler olduğu tespit edilmiştir. 

 2009 verilerine göre; kişisel web sayfası edinme oranı %67 iken internet ortamında 
Kırgız dilinde toplam 105 sitenin olduğu belirtilmiştir. 

 Daha sonra Kırgızistan halkının %47’sinin elektronik ticaret sitelerinden alışveriş 
yapmayı planlamadıkları, %41’inin ise denemek istedikleri, %9’unun ise geçmişte 
deneyimi olduğunu, kalan %3’ünün ise bilmediğini ve emin olmadığını ortaya 
koymuştur. 

 Elektronik ticareti kullanmama sebepleri arasında ise; %37 oranında klasik 
mağazaları alışkanlık icabı daha çok tercih ettikleri, %26’sının ise internet 
güvenliği nedeniyle korktukları, kalan %23’ünün ise elektronik ticaretten nasıl 
faydalanacaklarını hiç bilmedikleri tespit edilmiştir. 

 
E-girişimcilerin müşteri odaklı sürdürecekleri faaliyetlerde, internet tarayıcılarının 

kullanım durumlarını da dikkate almaları gerekir. Kırgızistan’daki internet tarayıcılarının 
yıllık kullanılma oranlarını incelediğimizde ise (Şekil 2) Google üretimi Chrome tarayıcısının 
kullanımının diğer tarayıcılara oranla açık farkla daha üst seviyelerde olduğunu görüyoruz. 
Opera kullanımının ise genelde sabit seviyede olduğunu ve firefox kullanımının ise biraz 
düştüğü görülmektedir. Buna nazaran Internet Explorer kullanımının ise gittikçe daha çok 
yaygınlaştığı gözükmektedir. 
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Şekil 2. Kırgızistan'da ki PC, Tablet ve Cep Telefonlarında En Çok Kullanılan İnternet 

Tarayıcıları (Statscounter Global Stats, 2015) 
 

Bu sonuçları dikkate aldığımızda ise, oluşturulacak olan e-girişimcilik sitelerinin 
chorome uyumlu olmasına ve mobil cihazlar üzerinde kullanımının ergonomik olmasına 
bilhassa özen gösterilmelidir. 

 
İnternet Sitelerinin Yapılandırılması ve Kullanılan Web Teknolojileri 
 
Günümüzde işletmelerin ömürlerini sürdürebilmek adına İnternet sitelerinin 

işlevselliğinin arttırılması hayati bir önem kazanmıştır. İyi bir WEB sitesi oluşturmak için 
öncelikli olarak kullanılacak programlama dilinin ve veritabanının belirlenmesi gerekir. Daha 
sonra grafik tasarımına özen gösterilmesi gerekir (Seyfullahoğulları, Yalçın ve Türkoğlu, 
2006). Unutmayalım ki web siteleri, sunduğumuz ürünlerin vitrini olmaktadır.  

Web sayfaları, firmaların ve girişimcilerin dünya pazarına açılan bir yüzü olarak 
tanımlanabilir. Sanal ortamda oluşturulmuş sayfalar sayesinde, iletişim bilgilerini ve 
hizmetlerini daha iyi sunmak için devamlı birbirleriyle kıyasıya mücadele eden işletmeler, 
küresel olarak kendilerini yeni teknolojilere adapte etme ve müşterilere daha kolay erişime 
sahip olma gayreti içerisindedirler. 

Günümüzde popüler olarak işlenen konulardan biriside web sitelerinin kullanılabilirlik 
analizinin yapılmasıdır. Bu testin uygulanması demek, web sitesinin kalitesinin ortaya 
konulması demektir. Kullanıcıya en kısa sürede istenilen bilgiyi sunması o sitenin kalite ve 
verimliliğinin göstergesidir. 

ISO 9241 standartında ergonomiklik kavramı web siteleri için de geçerli olan bir 
konudur. Bu standartlara dayanılarak etkinlik ve güvenilirlik testleri geliştirilmiştir (Çakmak, 
Güneş, Çiftci ve Üstündağ, 2011; Uçak ve Çakmak, 2009, s. 282). Bu standartlara göre web 
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sitesi tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda kısaca değinilmiştir (Kurulgan ve 
Bayram, 2006, s. 144). 

 Doğruluk (accuracy), sitenin içeriğindeki bilginin güvenilir ve tam olup olmadığı; 
sayfadaki bilgileri kontrol eden bir editör ya da uzmanın olup olmadığı, sayfadaki 
metin, grafik, ses gibi öğelerin hatalı ya da eksik olup olmadığı gibi özellikleri 
ifade etmektedir. 

 Yetkinlik (authority), web sitesinin ticari, eğitsel, askeri ya da idari olup olmadığı; 
sitenin amacı ve politikasının olup-olmadığı, sitenin bir yöneticisinin olup-
olmadığı ve sitedeki bilgilere ilişkin iletişim kurulabilecek bir sorumlunun olup-
olmadığı gibi özellikleri ifade etmektedir. 

 Yansızlık (objectivity), sitenin içeriğindeki bilginin tarafsız olup- olmadığı; 
bilgilerin sunumunda yoruma ve kullanıcıyı etkilemeye yönelik bir çaba olup 
olmadığı, varsa reklamların sayfanın içeriğini etkileyip-etkilemediği gibi 
özellikleri ifade etmektedir. 

 İçerik (content), sitenin yapılış amacına bağlı olarak sayfalarda yer alan bilgilerin 
kullanıcı amaçlarıyla örtüşüp-örtüşmediği, kullanıcının aradığı bilginin işine 
yarayıp - yaramadığı, kullanıcının ulaştığı bilgilerin derinliğinin yeterli olup-
olmadığı gibi özellikleri ifade etmektedir. 

 Güncellik (currency), web sitesinde günün tarihinin olup-olmadığı, sayfanın en 
son ne zaman güncellendiği bilgisinin olup-olmadığı, sayfadaki bağlantıların tam 
olarak açılıp-açılmadığı ve açılan bağlantıların güncel olup-olmadığı gibi 
özellikleri ifade etmektedir. 

Web sitelerinin kullanılabilirliğine yönelik literatürleri incelediğimizde 
akademisyenlerin bu konuya ağırlık verdiği ve kullanıcıların web sitesinde daha rahat 
gezinebilmesi ve istenilen veriye kısa zamanda ulaşılabilmesinin zaruriyetini ortaya 
koymuşlardır M. C. Öztürk ve Ayman, (2007) ile Vural, (2013) tarafından yapılan bir 
araştırmada ise; Web sayfası içerikleri “Şirket alanlarının dağılımı”, “İşletme Bilgilerinin 
Dağılımı”, “Kurum Kimliği İle İlgili Bilgilerin Dağılımı”, “Kurum Yayınlarının Dağılımı”, 
“Medya İlişkilerinin Dağılımı”, “İletişim Çalışmalarının Dağılımı”, “İnternet Aracılı İletişim 
Çalışmalarının Dağılımı” şeklinde gruplandırılarak analiz edilmiş ve eksiklikleri ortaya 
konulmuştur. Bir başka çalışmada ise; kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesine yönelik anket 
soruları şu şekilde gruplandırılmıştır: “Kontrol Edilebilirlik”, “Öğrenilebilirlik”, “Yardım 
Edilebilirlik”, “Görünürlük”, “Etkinlik”, “Memnuniyet” (Kılıç ve Güngör, 2006). 

 
 

YÖNTEM 
 

Araştırmanın evrenini Kırgızistan’da faaliyet gösteren e-girişimciler oluşturmaktadır. 
Örneklemin belirlenmesinde öncelikli olarak evreni oluşturan e-girişimcilerin tahmini sayısı 
belirlenerek bu sayıya göre tesadüfi örnekleme yöntemiyle yeterli örnekleme ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 

 
Kırgızistan’da ki siteleri tespit etmek amacıyla Google arama motorundan 

faydalanılmıştır. Bu amaçla arama motoruna “site:.kg” anahtar kelimesi yazılarak gelişmiş 
arama yaptırılmıştır. Toplamda listelenen siteler detaylı olarak incelenmiş ve aralarından 
elektronik girişimcilik faaliyeti gösteren ve alışveriş sepeti içeren 150 web sitesi seçilmiştir. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 59 

E-girişimcilik sitesine yönelik Google Forms aracılığı ile elektronik anket hazırlanan anketler 
evrenin tamamına gönderilmiş fakat sadece 47 e-girişimciden yanıt alınabilmiştir. Ayrıca 
evrenimiz www.net.kg sitesinde listelenen katalog ile de karşılaştırılmıştır.  

Araştırmada 1-5 aralığında likert ölçeği kullanılmıştır. Anket formları ve web sayfası 
içerik analizleri aracılığı ile elde edilen verilerin analizi SPSS 20,0 paket programında 
değerlendirilmiştir. Verilerin raporlanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasında, frekans ve 
yüzde dağılımı, ortalama değer ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden 
yararlanılmıştır. 

 
BULGULAR 

 
Araştırmada kullanılan girişime yönelik bilgileri içeren ölçeğin ortalaması 12,96 ve 

standart sapması 1,86 olarak hesaplanmıştır. Genel güvenilirlik katsayısı Cronbach 
Alfa=0,785 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısı değerinin 0,80<α<1.00 sınırları 
içinde bulunması ölçeğin geçerli güvenilirlikte olduğunu belirtmektedir. 

 
Tablo 2. Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Eğitim durumunuz Frekans % Şirketteki Göreviniz Frekans % 
Lisans 26 55,3 Şirket sahibi ya da 

ortaklığı 
21 44,7 

Yüksek Lisans 14 29,8 Genel Müdür 6 12,8 
Doktora 4 8,5 Genel Müdür Yardımcısı 3 6,4 
İlkokul 2 4,3 Müdür 8 17,0 
Ön Lisans 1 2,1 Diğer 9 19,1 
Toplam 47 100 Toplam 47 100 
Cinsiyeti Frekans % Şirkette kaç çalışanınız 

var Frekans % 

Erkek 38 80,9 1-5 22 46,8 
Kadın  9 19,1 6-10 10 21,3 
Toplam 47 100 21 ve üstü 8 17,0 
Yaşınız Frekans % 11-15 5 10,6 
25-34 27 57,4 16-20 2 4,3 
35-44 12 25,5 Toplam 47 100 
18-24 6 12,8    
45-54 2 4,3    
Toplam 47 100    

 
Demografik bilgilerin frekans dağılımı (Tablo 2) sonuçlarına göre araştırmaya 

katılanların (%80,9)’u erkek (%19,1)’i bayandır. Eğitim durumuna dağılımına göre ağırlıklı 
olarak lisans (%55,3) ve yüksek lisans (%29,8) derecesine sahip oldukları görülmektedir. 
Demografik bilgilerden yaş değişkenine göre araştırmaya katılanların toplam (%82,9)’u 25 ile 
44 yaş arası girişimcilerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3. Güvenlik ve Mahremiyet 

Maddeler N  Sd 
Şirketimiz web iletişiminin güvenliği için gerekli tedbirleri 
uygulamaktadır 

47 4,23 1,06 

Şirketimizde e-ticaret sistemi değerli şeylerin ve mahrem bilgilerin 
çalınmasını önlemeyi garanti etmektedir 

47 3,93 1,14 

Şirketimize olan güvenin arttırılması e-ticaretin gelişimi için hayati önem 
taşımaktadır 

47 4,74 0,73 

=1,00-1,80 Çok Düşük; =1,81-2,60 Düşük; =2,61-3,40 Orta; =3,41-4,20 Yüksek; =4,21-5,00 Çok Yüksek 

 
Tablo 3’de e-girişimcilerin güvenlik ve mahremiyet sağlama ile ilgili bilgileri yer 

almaktadır. Girişimciler e-ticaretin gelişimi için güvenliğin öneminin farkında oldukları ve bu 
konuda tedbir uygulanmasının çok yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Şirketin e-ticaret 
sisteminin değerli ve mahrem bilgilerin çalınmasını önlemeyi garantileme konusunda yüksek 
seviyeye sahip olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 4. Personel Nitelikleri 
Maddeler N  Sd 
Şirket e-ticaret sistemini yürütebilecek nitelik ve beceride personele 
sahiptir 

47 4,42 0,94 

Şirket çalışanlarına etkin bir personel eğitimi sağlamaktadır 47 3,87 1,24 
=1,00-1,80 Çok Düşük; =1,81-2,60 Düşük; =2,61-3,40 Orta; =3,41-4,20 Yüksek; =4,21-5,00 Çok Yüksek 

E-ticareti uygulamada personel nitelikleri tablosundan (Tablo 4) şirketin çalışanlarına 
yönelik etkin bir personel eğitimi sağlaması durumu yüksek seviyede olup, şirketin e-ticaret 
sistemini yürütebilecek nitelik ve beceride personele sahiplik durumu ise çok yüksek 
düzeydedir. 
 

Tablo 5. Müşteri Memnuniyeti 
Maddeler N  Sd 
Şirketin uyguladığı e-ticaret sisteminde müşteri memnuniyetini 
önemseyen çalışmalar mevcuttur 

47 4,38 0,96 

Şirket tüketici odaklı bir pazarlama sistemi benimsemiştir 47 4,51 0,80 
Şirket tüketici şikâyetleriyle etkin olarak ilgilenmektedir 47 4,68 0,55 
Şirket yönetimi teknolojik değişikliklerle başa çıkma konusunda 
yeterlidir 

47 4,44 0,80 

=1,00-1,80 Çok Düşük; =1,81-2,60 Düşük; =2,61-3,40 Orta; =3,41-4,20 Yüksek; =4,21-5,00 Çok Yüksek 

Müşteri memnuniyeti tablosundan (Tablo 5) şirketin e-ticaret sisteminde müşteri 
memnuniyetini önemseyen çalışmalar mevcuttur, Şirket tüketici odaklı bir pazarlama sistemi 
benimsemiştir, Şirket tüketici şikâyetleriyle etkin olarak ilgilenmektedir ve Şirket yönetimi 
teknolojik değişikliklerle başa çıkma konusunda yeterlidir sorularına ait sonuçların çok 
yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. 
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Araştırmaya katılan e-girişimcilerin müşterilerine ürün veya hizmet teslim etme 

sürelerine ilişkin bilgi Tablo 6’da verilmiştir ve e-girişimcilerin (%53,2)’si 1 gün içinde 
ulaştırdıklarını belirtmişlerdir. 

 
Tablo 6. Ürün veya hizmet teslim süreleri 

Teslim süreleri Frekans Yüzde 
hayır 2 4,3 
1 gün içinde 25 53,2 
3 gün içinde 3 6,4 
1 hafta içinde 5 10,6 
1 ay içinde 3 6,4 
diğer 9 19,1 
Toplam 47 100 

 
Ankete katılan e-girişimcilere müşterilerinin siteyi kullanabilmesi için yardım menüsü 

ve iletişim bilgilerinin mevcut olup olmadığı sorulmuştur. Sonuç değerlendirmesinden 
(%85,1)’inin evet cevabı verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca e-girişimcilerin (%59,6)’sı 
sitelerinde ürün iade şartları ve ödeme koşullarının belirtildiği ve (%74,5)’i duyurular ile 
kampanyaların da sitelerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Tablo 7. Şirketlerin aktif faaliyet süreleri 

Faaliyet süreleri Frekans Yüzde 
2 veya daha az 11 23,4 
2-4 yıl 16 34,0 
5-7 yıl 11 23,4 
8 yıl ve üzeri 9 19,2 
Toplam 47 100 

 
Tablo 7’de şirketlerin aktif faaliyet süreleri ile ilgili bilgi yer almaktadır. 2 ve daha az 

süre faaliyetteki şirketler (%23,4)’ü oluştururken, 2-4 yıl faaliyette bulunan şirketler (%34)’ü 
oluşturmaktadır. 5-7 yıl faaliyette bulunan şirketlerin yüzdesi (%23,4) ve 8 yıl ve üzeri 
faaliyetteki şirketler (%19,2)’ yi oluşturmaktadır. 

 
Tablo 8. Şirketlerin günlük ziyaretçi sayıları 

Günlük ziyaretçi sayısı Frekans Yüzde 
100 veya daha az 16 34,0 
101-200 7 14,9 
201-300 6 12,8 
301-400 4 8,5 
401 ve üzeri 14 29,8 
Toplam 47 100 
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Tablo 8’de görüldüğü üzere şirketlerin günlük ziyaretçi sayıları bilgilerinden 100 veya 
daha az ziyaretçisi olanlar (%34,0) iken günlük ziyaretçi sayılarının 401 ve üzeri olduğunu 
belirten e-girişimciler (%29,8)’i oluşturmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Kırgızistan yeni bağımsızlığını kazanan ülke olması sebebiyle kapitalist sisteme ayak 
uydurmaya çalışmaktadır. Bilişim alanında da son birkaç yılda çeşitli gelişmelerin yaşandığı 
görülmektedir. Bu gelişmelerin en başında, çevrimiçi ödeme sistemleri gelmektedir. İnternet 
altyapısının çok yavaş gelişmesi ve maliyetinin yüksek olması, ayrıca domain fiyatlarındaki 
pahalılık son 5 yılda biraz daha gerilemiştir. Bunun sonucunda da, çevrimiçi düzeyde çalışan 
ve faaliyetini sürdüren 300’e yakın e-ticaret sitesinin olduğu bilinmektedir. Lakin bu web 
siteleri içerisinde ciddi anlamda popüler olan, istikrarlı çalışan ve güven kazananların sayısı 
oldukça azdır. Mobil uygulamalarında e-girişimciliğe olan katkısı oldukça büyüktür. 
Kırgızistan’da mobil internet penetrasyon oranı gittikçe yükselmektedir. Bu nedenle, E-
girişimcilerin sadece PC ortamlarında değil, sosyal medya ve mobil ortamlarında da 
kendilerini göstermeleri ve yer edinmeleri gerekir. Geleneksel anlamdaki girişimcilikte 
bayanların daha çok aktif olması dikkat çekerken, e-girişimcilikte ise teknik bilginin ön 
planda olması sebebiyle erkeklerin bu işle daha çok ilgilendiği göze çarpmaktadır. 

 
Halkın elektronik ticaret konusunda önyargılı davrandıkları ve çekimser oldukları bir 

gerçektir. Bunun aşılabilmesi amacıyla kurumsal düzeyde ciddiyetin sağlanması, ileriye 
dönük stratejik gelişme planlarının yapılması, müşteri verilerine yönelik güvenliğin en üst 
düzeyde tutulması ilke edinilmelidir. Tasarlanan web sitelerinin farklı internet tarayıcılarında 
ve mobil cihazlarla da uyumlu olması ve müşteriyi ürün, kalite, fiyat, garanti konusunda 
tatmin edebilmek için yeterli bilgi ve malzemeyi içermesine dikkat etmek gereklidir. Sağlıklı 
bir çevrimiçi alışverişin gerçekleşebilmesi için basit ve güvenli ödeme yöntemlerinin tercih 
edilmesi, ayrıca; ödeme işlemlerinin her aşaması hakkında müşteriyi doğru şekilde 
yönlendirecek kullanma kılavuzunun da sitenin uygun yerine konulmasına dikkat edilmelidir. 
Müşterinin siteye yönelik güveninin artması amacıyla da hukuksal bir adresin ve iletişim 
telefonlarının sitede belirtilmesi gerekir. Araştırmamız neticesinde, Kırgızistan’da ki e-
girişimcilik sitelerinin bu açıdan oldukça zayıf oldukları anlaşılmaktadır. 

 
Yapılan araştırmalarda, Kırgızistan genelinde bilgisayar sahipliği oranının düşük 

olmasının, e-girişimciliğin yayılmasında olumsuz etki sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca; 
yapılmış çalışmalarda da belirtildiği üzere, internetten yapılacak alışverişe yönelik halkın 
eğiliminin azlığı çeşitli yöntemlerle iyileştirilmelidir. 

 
Turizm sektörü e-girişimciliğin uygulanmasına en yatkın olan sektörlerden birisidir. 

Turizm sektöründeki elektronik bilet satışları, çevrimiçi rezervasyonlar, turistik hizmetler, 
danışmanlık hizmetleri, oda satışları, müşteri profillerinin çıkartılması, müşterinin elde 
tutulmasına yönelik faaliyetler, lojistik hizmetlerinin inovasyon temelinde geliştirilmesi, vize 
hizmetlerinin kolaylaştırılması, ürün ve hizmetlerin daha detaylı olarak tanıtılması gibi 
faaliyetlerin çevrimiçi olarak yürütülmesi gün geçtikçe daha çok yaygınlık kazanmaktadır. 
Böylelikle, en az maliyetle, zaman ve hızdan tasarruf sağlanarak müşteri ile girişimcinin 
elektronik ortamda bir araya gelmesi karşılıklı olarak birçok avantajı da beraberinde 
getirmektedir. 
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FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞĠ’NĠN TÜRKÇE FORMUNUN 
GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ 

 
Ahmet AKIN*   Ġbrahim DEMĠRCĠ**  Serap KARA*** 

  

Öz 

Bu araştırmanın amacı Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik özelliklerini 
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 400 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. FBÖ için yapılan 
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formda olduğu gibi 6 alt boyuttan ve 18 maddeden oluştuğu 
(odaklanma, tolerans, duygu-durum değişimi, yeniden başlama, ayrılamama ve çelişki yaşama) ve altı boyutlu 
modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x² = 313,06, sd = 119,  x²/sd = 2.63, RMSEA = .064, CFI =.98, IFI =.98, 
NFI =.97, NNFI =.98, GFI =.92 ve SRMR =.040). FBÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayıları alt boyutlar için 
sırasıyla .74, .81, .85, .76, .90, .80 ve ölçeğin tamamı için .93 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları 
Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Facebook bağımlılığı, sosyal medya, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik   

 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE FACEBOOK 
ADDICTION SCALE 

 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the validity and reliability of Turkish version of the Facebook 
Addiction Scale. The sample of this study consisted of 400 university students. The results of confirmatory 
factor analysis demonstrated that the 18 items loaded on six factors (salience, tolerance, mood modification, 
relapse, withdrawal, and conflict; x²= 313,06, df= 119, x²/df = 2.63, RMSEA= .064, CFI=.98, IFI=.98, NFI=.97, 
NNFI=.98, GFI=.92, and SRMR=.040). The internal consistency reliability coefficients of the subscales were 
.74, .81, .85, .76, .90, .80, respectively and .93 for overall scale. Overall findings demonstrated that Turkish 
version of the Facebook Addiction Scale can be used as a valid and reliable instrument. 

Keywords: Facebook addiction, social media, confirmatory factor analysis, validity, reliability 

 

GĠRĠġ 
Son zamanlarda sürekli söz edilen “İnternet bağımlılığı” ilk kez 1996 yılında Amerikan 

Psikoloji Birliği tarafından internet bağımlılığının klinik belirtilerini sergileyen 600 vaka 
üzerinde yapılan araştırmayla gündeme getirilmiştir. Araştırmada klinik belirtilerin 
değerlendirilmesi için DSM-IV’ün patolojik kumar ölçütleri internet bağımlılığına göre 
uyarlanmıştır (Young, 1996). Bu alanda yapılan ilk çalışmalarda daha çok internet bağımlılığı 
tanımlanmaya ve normal internet kullanımından farklı olan davranış kalıpları incelenmeye 
çalışılmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar ise internet bağımlılığının yaygınlığını ve 
nedenlerini incelemektedir. Young’a (2009) göre internet bağımlıları, aynı zamanda farklı 
çevrimiçi kullanım yönlerine de bağımlı olmaktadır. Young (2009), internet bağımlılarını aşırı 
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oyun oynayanlar, çevrimiçi cinsel meşguliyet içerisinde bulunanlar ve mesajlaşanlar olmak 
üzere üç alt kategoride ele almaktadır. Sosyal ağlar, mesajlaşma aktivitesinin baskın olan bir 
alt kategorisidir ve sosyal ağların kullanımı son zamanlarda gençler arasında oldukça popüler 
olmuştur.  

Sosyal ağlar içerisinde ön plana çıkan uygulama, 2004 yılında oluşturulan Facebook’tur. 
Facebook; kullanıcılarına kendilerine ait profil oluşturma, kişisel bilgileri yayınlama, resim 
yükleme, diğerlerinin profillerine ulaşma, arkadaşlar ile iletişim kurma, mesajlaşma, hediye 
gönderme gibi imkanlar sağlamaktadır (Kalpidou, Costin ve Morris, 2011). Dünya genelinde 
yaklaşık olarak 600 milyon Facebook kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye’de 35 milyonun 
üzerinde internet kullanıcısı bulunurken sahte hesaplar da dahil olmak üzere 36 milyon aktif 
Facebook hesabı bulunmaktadır (We are Social, 2014). 

Kesici ve Şahin (2009) tarafından yapılan araştırmada internet bağımlısı olan 
öğrencilerin, internet bağımlısı olmayan öğrencilere göre interneti daha çok sosyal 
fonksiyonları ve boş zaman etkinlikleri için kullandıkları bulunmuştur. Araştırmalar sosyal 
ağların daha çok çevrimdışı ortamlardan kurulan ilişkilerin sürdürülmesi gibi sosyal amaçlarla 
kullanıldığını göstermektedir (Kuss ve Criffiths, 2011). 

Arkadaş ilişkilerinin niteliği ve sosyal çevre, gerçek hayatta olduğu kadar sosyal ağlarda 
da önem kazanmıştır. Kim ve Lee (2011), Facebook’taki arkadaş sayısı ile bireylerin öznel iyi 
olma seviyeleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu bulmuştur. Bireylerin Facebook’taki 
arkadaş sayıları doğrudan öznel iyi olmayı etkilemiyor olsa da Facebook arkadaşları bireylere, 
sosyal bağlantılarını görmeleri ve öznel değerlerini yüksek hissetmelerinde yardımcı 
olmaktadır. 

Sosyal medya kullanımı açısından cinsiyete göre bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 
Thompson ve Lougheed (2012) tarafından yapılan bir araştırmaya göre üniversiteli kız 
öğrenciler, erkek öğrencilere göre zamanlarının büyük bir kısmını Facebook için harcamakta 
ve Facebook’tan dolayı uykuya daha az vakit ayırmaktadır. Facebook resimleri daha yüksek 
düzeyde olumsuz beden imajına neden olmaktadır. Kız öğrenciler daha çok kendilerini 
Facebook bağımlısı olarak kabul etmektedir. 

Buffardi ve Campbell (2008) Facebook kullanımının belirgin kişilik özellikleri ile 
ilişkili olduğunu belirtmiştir. Narsisizm, çeşitli sosyal ortamlara benzer olarak sosyal medya 
da sosyal etkileşimin fazlalığı, kendini yücelten öz çekimleri içeren fotoğrafların bulunması 
gibi özellikler göstermektedir. Narsisizm düzeyleri yüksek olan bireyler, sosyal ağlarda daha 
çok aktiftir ve sosyal ağlar onların yücelttikleri benliklerini yansıtmaları açısından bir fırsattır. 
Yang ve Lester (2003) genellikle dışadönüklüğün internet kullanımı ile pozitif yönde ilişkili 
olduğunu belirtmiştir. Kuss ve Griffiths (2011) ise dışadönük bireylerin sosyal medyayı 
sosyal gelişim için, içedönük bireylerin ise sosyal telafi için kullandıklarını saptamıştır. 
Ayrıca aşırı sosyal medya kullanımının yüksek düzeyde narsisizm ve düşük düzeyde 
sorumlulukla ilişkili olduğu vurgulanmıştır. 

Facebook bağımlılığının bireysel, akademik ve sosyal açıdan sorunlara neden 
olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Facebook bağımlığı bireylerin yaşam 
doyumu ve sosyal güven düzeylerini olumsuz etkilemektedir (Akın ve Akın, 2015). Aynı 
bağlamda, araştırmalar sosyal ağ kullanımının gerçek yaşam ilişkilerinde azalma, ilişki 
problemlerinin yaşanması ve akademik performansta düşüş gibi olumsuz sonuçlarının 
bulunduğunu ortaya çıkartmaktadır (Kuss ve Criffiths, 2011). Başka bir çalışmada ise 
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Facebook kullanımı ve Facebook arkadaş sayısının fazlalığı, akademik başarı ve akademik 
uyum ile negatif ilişkili bulunmuştur (Kalpidou ve diğerleri, 2011). 

Facebook kullanımının yaygınlığının ve süresinin artmasıyla internet bağımlılığının 
spesifik bir türü olan Facebook bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Andreassen, 
Torsheim, Brunborg ve Pallesen (2012) çalışmalarında Facebook bağımlılığının tanımlanması 
amacıyla öncelikle bağımlılık kavramını temel olarak ele almış ve bağımlılık ile ilgili 
araştırmaları inceleyerek Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin içeriğini belirlemiştir. Literatür 
kapsamında bağımlılık 6 öğeden oluşmaktadır; aşırı düzeyde zihinsel uğraş, duygu 
değişikliği, aktivite süresinde artışa ihtiyaç duyma, yoksunluk belirtileri, yakın ilişkilerde 
sorun yaşama ve aktiviteden uzak kalma girişimlerinde başarısız olma (Brown, 1993).  

Socialbakers’ın Mart 2013 Türkiye raporuna göre Türkiye’de 32 milyon Facebook 
kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı artmaya devam etmektedir. İnternetin ve sosyal paylaşım 
ağlarının kullanımının artmasıyla sosyal ağlara yönelik bağımlılıkların da arttığı 
düşünülmektedir. Özellikle eğitim çağındaki gençlerin sosyal ilişkilerini bozabilecek ve 
akademik başarılarını düşürebilecek olan Facebook bağımlılığı konusunda Türkiye’de 
yapılacak araştırmalar, problemin aydınlatılmasına ve çözülmesine katkı sağlayabilir. Bu 
araştırmanın amacı Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin (FBÖ; Andreassen ve diğerleri, 2012) 
Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik özelliklerini incelemektir. Bu araştırma sonucunda 
giderek yaygınlaşan sosyal medya bağımlılığını araştırabilecek geçerli ve güvenilir Türkçe bir 
ölçme aracına ulaşılması beklenmektedir. 

 
 

YÖNTEM 
ÇalıĢma Grubu  
Araştırmanın çalışma grubu 400 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların 

çoğunluğu 18-24 yaş arasında bulunmaktadır. Katılımcılar 251 (%62,8) kadın ve 149 (%37,2)  
erkek öğrenciden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
Facebook Bağımlılığı Ölçeği: Andreassen ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen 

Bergen Facebook Bağımlılığı Ölçeği (Bergen Facebook Addiction Scale) 18 maddeden ve altı 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; zihinsel uğraş, duygu değişikliği, tolerans, 
yoksunluk, çatışma ve başarısız bırakma girişimi şeklinde sıralanmaktadır. Maddelerde 
belirtilen düşünceye bireylerden 1- çok nadir 5- çok sık şeklinde beşli Likert tipi 
derecelendirmeye göre cevap vermeleri beklenmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
modelin iyi uyum verdiğini göstermektedir (RMSEA=.046, CFI=.99). Ölçeğin iç tutarlılık 
katsayısı .83, üç hafta aralık ile uygulanması sonucu elde edilen test- tekrar test güvenirlik 
katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Ayrıca, Facebook bağımlılığı, nevrotizm ve dışadönüklük 
ile pozitif, sorumluluk ile negatif ilişkili bulunmuştur. 

ĠĢlem 
Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren 

Andreassen’den ölçeğin Türkçeye uyarlanabilmesi için gerekli izin alınmıştır. Facebook 
Bağımlılığı Ölçeği iyi derecede İngilizce bilen 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş 
ve daha sonra bu Türkçe form bağımsız bir çevirmen tarafından tekrar İngilizceye çevrilerek 
iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Ardından eğitim bilimleri alanından 4 
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akademisyen oluşturulan Türkçe form üzerinde tartışarak anlam ve dil bilgisi açısından 
gerekli düzeltmeleri yapmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin 
güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle incelenmiştir. Madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam 
puan korelasyonu ve maddelerin alt ve üst %27'lik grupları ayırt edip etmediğini sınamak için 
bağımsız t-testi ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için LISREL 8.88 ve SPSS 
20.0 programları kullanılmıştır. 

 
 
BULGULAR 
Madde Analizi  
Ölçeğin maddelerinin toplam puanı yordama gücünü belirlemek için madde toplam 

puan korelasyonları incelenmiş ve maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek üzere % 27’lik alt-
üst grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Ölçekteki maddelerin düzeltilmiş madde toplam puan 
korelasyonları .50 ile .72 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan toplam puana göre alt ve 
üst %27'lik grupların, madde puanlarının ortalamalarının karşılaştırılması için yapılan 
bağımsız t-testi sonucuna göre t değerlerinin anlamlı (p<0.001) olduğu görülmüştür. Bulgular 
Tablo 1’de yer almaktadır.  
 

Tablo 1. Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Düzeltilmiş Madde Toplam Test Korelasyonları, %27’lik Alt-Üst 
Grup Farkına İlişkin t Değerleri, Ortalamalar ve Standart Sapmalar 
Madde 

 No 
Madde toplam korelasyonları 

n(400) 
%27’lik üst grup 

n(108) 
%27’lik alt grup 

n(108) 
 

 
 X  Ss  dmtk X  Ss X  Ss t 

1 1,83 1,26 .50 2,69 1,59 1,04 .19 10,75*** 
2 1,61 1,10 .57 2,48 1,39 1,00 .00 11,07*** 
3 1,75 1,17 .66 2,95 1,38 1,02 .14 14,54*** 
4 2,28 1,52 .59 3,71 1,39 1,04 .19 19,76*** 
5 1,73 1,20 .69 3,01 1,35 1,01 .10 15,36*** 
6 1,61 1,12 .71 2,77 1,41 1,00 .00 13,02*** 
7 1,78 1,24 .59 2,86 1,44 1,02 .14 13,21*** 
8 1,69 1,24 .66 2,90 1,52 1,00 .00 13,01*** 
9 1,73 1,20 .66 2,85 1,48 1,01 .10 12,93*** 

10 1,69 1,21 .72 2,96 1,41 1,00 .00 14,50*** 
11 1,98 1,47 .56 3,28 1,56 1,00 .00 15,14*** 
12 1,81 1,31 .65 3,03 1,53 1,00 .00 13,76*** 
13 1,91 1,37 .60 3,09 1,53 1,01 .10 14,11*** 
14 1,85 1,39 .55 2,95 1,63 1,01 .10 12,37*** 
15 1,83 1,27 .63 2,96 1,43 1,02 .14 14,03*** 
16 2,14 1,50 .60 3,59 1,43 1,02 .14 18,65*** 
17 1,69 1,23 .69 2,98 1,53 1,00 .00 13,47*** 
18 1,60 1,19 .57 2,69 1,58 1,00 .00 11,08*** 

   ***(p<0.001) 
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Güvenirlik 
Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları 

odaklanma alt boyutu için .74, tolerans alt boyutu için .81, duygu-durum değişimi alt boyutu 
için .85, yeniden başlama alt boyutu için  .76,  ayrılamama alt boyutu için .90, çelişki yaşama 
alt boyutu için .80, ölçeğin bütünü için .93 olarak bulunmuştur.  

 
Yapı Geçerliği 
Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda elde edilen uyum indekslerinin değerleri; x²= 313,06, sd= 119, x²/sd = 2.63, 
RMSEA= .064, NFI=.97, NNFI=.98, CFI=.98, IFI=.98, GFI=.92 ve SRMR=.040 olarak 
bulunmuştur. Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin altı boyutlu modelinin orijinal formda olduğu 
gibi altı boyutta iyi uyum verdiği görülmüştür. Analizde 4. ve 6. maddeler arasında ikili hata 
kovaryansı tanımlanmıştır. Ölçeğin faktör yükleri .65 ile .88 arasında değişmektedir. 
Ölçekteki maddelerin faktör yüklerine ve alt boyutlar arasındaki ilişkilere yönelik bulgular 
Şekil 1’de verilmiştir. 

 
ġekil 1. FBÖ’nün Path Diyagramı ve Faktör Yükleri 

 
Ölçeğin altı boyutlu modelini test etmek için ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. İkinci düzey faktör analizine ait uyum iyiliği değerleri x²=413,21, sd= 129, 
x²/sd = 3,20, RMSEA= .074, NFI= .90, NNFI= .91, CFI= .93, IFI= .93, GFI= .90, SRMR= 
.053 olarak bulunmuştur. FBÖ’nün ikinci düzey faktör yapısı Şekil 2’de görülmektedir. 
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ġekil 2.  FBÖ’nün ikinci düzey faktör yapısı ve Faktör Yükleri 

 
 TARTIġMA 

Bu çalışmada Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin 
geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Ölçeğin orijinal formunda 
bulunan altı boyutlu yapısının doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde test edilen modelin uyum iyiliğini belirlemek 
için çeşitli uyum indeksleri incelenmektedir. Bu indeksler arasında; Ki-Kare Uyum Testi 
(Chi-Square Goodness), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI), Karşılaştırmalı 
Uyum İndeksi (Comparative Fit Index, CFI), Fazlalık Uyum İndeksi (Incremental Fit Index, 
IFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI), Normlaştırılmamış Uyum 
İndeksi (Non-Normed Fit Index NNFI), Standartlaştılmış Ortalama Hataların Karekökü 
(Standardized Root Mean Square Residuals, SRMR) ve Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü’dür (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) sıklıkla 
kullanılmaktadır. RMSEA ve SRMR değerleri için .08 kabul edilebilir uyum değeri ve .05 
mükemmel uyum değeri olarak ifade edilmektedir (Brown ve Cudeck, 1993; Byrne ve 
Campbell, 1999). GFI, CFI, NFI, NNFI ve IFI  indeksleri için kabul edilebilir uyum değeri 
.90 ve mükemmel uyum değeri .95 olarak belirtilmektedir (Bentler, 1980; Bentler ve Bonett, 
1980; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003). x²/sd değerinin ise 2-3 arasında olmasının 
kabul edilebilir, 0-2 arasında olmasının iyi uyum değeri olduğu ifade edilmektedir 
(Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003). Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, 
uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum ve iyi uyum değerleri dikkate alındığında FBÖ’nün 
altı faktörlü yapısının uyum indeksi değerlerinin yeterli olduğu görülmüştür. 

Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyonları incelenmiştir. 
Ayrıca ölçek toplam puanlarına göre belirlenen alt ve üst %27'lik grupların madde puan 
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ortalamaları bağımsız t-testi ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Düzeltilmiş madde toplam 
korelasyonları ölçekteki madde puanlarının, ölçeğin toplam puanıyla ilişkisini açıklamaktadır. 
Düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .30 ve üzerinde olması, maddelerin benzer 
davranışları örneklediğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2010). Toplam puana göre belirlenen 
alt ve üst %27'lik grupların, madde puanlarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olması, 
ölçekteki maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından ayırt edebildiği anlamına 
gelmektedir (Büyüköztürk, 2010).   

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alpha iç tutarlık yöntemiyle incelenmiştir. Bu 
katsayılarının .70 ve üzerinde olması genel olarak ölçeğin bir göstergesi olarak kabul 
edilmektedir (Özgüven, 1994). Elde edilen bulgular FBÖ’nün güvenirliğinin yeterli olduğunu 
göstermektedir. 

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular sonucunda bireylerin 
Facebook bağımlılığını, odaklanma, tolerans, duygu-durum değişimi, yeniden başlama,  
ayrılamama ve çelişki yaşama boyutlarıyla ölçmeyi amaçlayan FBÖ’nün geçerli ve güvenilir 
bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Facebook bağımlılığına yönelik yapılacak spesifik 
araştırmalar, bu bağımlılığın nedenlerinin, diğer bağımlılıklarla ve çeşitli psikolojik yapılarla 
ilişkilerinin ve farklılıklarının anlaşılmasına katkı sağlayabilir. 

Bu araştırmada yapılan çalışmalara ek olarak, ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek 
amacıyla FBÖ’nün, internet ve bilgisayar bağımlılığı, problemli internet kullanımı gibi 
Facebook bağımlılığıyla ilişkili olabilecek yapılarla ilişkisi incelenebilir. Ölçeğin üniversite 
öğrencileri dışında çalışanlar ve ergenlerden oluşan örneklemler üzerinde kullanılması faydalı 
olabilir. 
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GĠYSĠ TASARIM ALANINDA MODA EĞĠLĠM ÖNGÖRÜLERĠNĠ ANLAMA 
ÜZERĠNE  

 

Vildan Tok Dereci* 

Özet 

Çalışma, giysi tasarım alanında moda eğilim öngörülerini anlama ve öngörüleri tasarım sürecine özgün bir 
yaklaşım ile uyarlamanın gerekliliği ve önemine odaklanmaktadır. 21. yy.da modanın hızı, aynı hızla bir sonraki 
sezon nelerin moda olacağını öngörme gerekliliğini gündeme getirmiş, özellikle giysi tasarım alanında doğru 
zamanda doğru ürünü tasarlamak, üretmek ve pazarlamanın tasarımcı ve moda markalarının başarısı için önkoşul 
haline geldiğine işaret etmektedir.   

Çalışma geçmiş ve bugünü analiz ederek geleceği tasarımcı yaklaşımıyla öngörebilme yöntemlerini ele 
almaktadır. Ayrıca konu kapsamında öngörü oluşturma da tasarımcının rolü ve sorumluluğunun önemi de 
vurgulanmaktadır. Disiplinlerarası yaratıcı faaliyet alanı olarak giysi tasarım sürecinde uzun dönem öngörülerini 
okuyabilme sürecin ilk aşaması olarak önem taşımaktadır. Bildiride yöntem olarak konuya ilişkin literatür 
taramasının yanı sıra, yazar, Türkiye temsilcisi olarak görev aldığı eğilim belirleyici bir organizasyon 
olan“Intercolor” Renk Kongresi deneyimlerinden yararlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Moda öngörüsü, eğilim, giysi, giysi tasarımı, tasarımcı 

ABOUT UNDERSTANDING THE FASHION TREND FORECASTS IN FIELD OF COSTUME 
DESIGN 

Abstract 

The study focuses on the necessity and importance of understanding the fashion trend forecasts in field of 
costume design and adapting the forecasts in to design process with a unique approach. The pace of fashion in 
21st century brought forward the necessity of predicting what will be fashion in the next season with the same 
speed and specifically indicates that designing, manufacturing and marketing the right product at the right time 
specifically in costume design area have become prerequisite for the success of the designer and fashion brands. 

The study deals with the methods of foreseeing the future with the designer approach by analysing the past and 
today. Moreover, the role and responsibility of the designer in creating forecast is emphasized under the scope of 
the subject. Being able to read the long term predictions in costume design process as interdisciplinary creative 
action area has importance as first stage. The author benefited from the experiences of „‟Intercolor‟‟ Colour 
Congress in which she took charge as Turkey representative which is a trend determining organization besides 
the index scanning related to the subject as method in the paper. 

Keywords: Fashion Forecast, trend, costume, costume design, designer,  

 

GiriĢ 

Moda olgusuyla ilişkili hemen her alan rekabet koşullarında, yenilik yarışında öncü 
olmak veya insan istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye hazırlanan her türlü gelişme ve yeniliği 
öngörmek istemektedir. Bu öngörü isteği tüketiciye doğru zamanda doğru ürünü veya hizmeti 
sunmakla ilgilidir ve işletmelerin ticari çıkarlarını etkiler. 

                                                           
* Yrd. Doç.,Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, İSTANBUL 
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Gün geçtikçe hızlanan moda döngüsünde yeniyi algılama ve farklılıkları öngörme, yeni 
fikirlerin çok çabuk tüketilmesi, çok kez tekrarı ve de modadaki çok merkezli çeşitlilik 
olgusundan dolayı giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle bir sonraki sezonda nelerin moda 
olacağını tahmin etmek ve bu tahminleri doğru okuyarak tasarım süreçlerine uyarlayabilmek, 
tasarım alanları için giderek önem kazanmış ve son çeyrek yüzyılda eğilim (trend) öngörüsü 
kavramı moda olgusunun merkezine oturmuştur.  

Eğilim, tüketicinin ani ilgisi veya ihtiyacına cevap verebilecek olan bir değişimin ilk 
belirtileri üzerine odaklanma durumudur. Bir sonraki sezonda nelerin eğilim olacağına dair 
tahminde bulunma yani öngörme modadaki değişimin yönünü belirleyen en önemli süreç 
halini almıştır. Moda eğilim öngörüsü, yaşama dair hemen her alanda bir sonraki sezonda 
nelerin popüler olacağının önceden tahmin edilmesidir.  

Trend öngörüsü bağlamında moda olgusunun en görünür nesnesi olarak giysi, modanın 
değişimine etki eden tüm gelişme ve yenilikleri gösterme aracı olarak diğer tasarım alanı 
ürünlerinden farkı ile öne çıkmaktadır. Giysi tasarım alanı özellikle son yüzyılda teknolojik, 
bilimsel ve kültürel tüm ilerleme ve değişimleri tasarımlarında yansıtmaya başlamış ve bu 
alanlar da yeniliklerini sergilemek için giysi tasarım alanı ile işbirliklerini arttırmışlardır.  

Bu çalışma, giysi tasarım alanında moda eğilim öngörülerini takip etmenin ötesinde 
anlama ve belli aşamalarda öngörü oluşturmanın ve öngörülere ilişkin tüm okumaları yaratı 
sürecine uyarlayabilmenin gerekliliği ve önemine odaklanmaktadır. Bugün birçok giyim 
firması veya markası öngörü çalışmalarını kendi içlerindeki ekipler ile yaparak verilerle kendi 
bünyelerinde bir arşiv oluşturma yöntemine başvurmaktadırlar.  Dolayısıyla firmanın farklı 
kademelerinden kişilerin modanın değişimine etki eden ve bir sonraki sezonda yeni olarak 
sunulan verilerin nasıl ve kimler tarafından hazırlanıp, kimler tarafından yaygınlaştırıldığı ve 
yerini başka bir yeniye bırakma süreci olan moda döngüsü ve öngörülere ilişkin sistemin 
işleyişini bilmeleri önem kazanmıştır.   

21. yy.da küresel düzende dünyadaki gelişmelerden, sanat, tasarım, teknoloji, bilim ve 
kültürel alanlara ait değişimlerden habersiz tasarım yapmak neredeyse imkansız hale 
gelmiştir. Buna ilişkin olarak dijital teknolojiler ve online öngörü firmaları sayesinde tüm 
yenilikler neredeyse anında tüm dünyaya yayıldığından tasarımcıların öngörüleri takip 
etmelerinin yanında yeniyi yaratma sürecinde kendi özgün bireysel yaklaşım biçimlerini 
yansıtacak yöntemler geliştirmeleri gerekliliği de unutulmamalıdır. 

Çalışma kapsamında öncelikle konuya ilişkin ortak dilin geliştirilmesi gerekliliğine 
vurgu yapan moda eğilim öngörüsüne ilişkin terminolojiye değinilmiş ve moda değişim 
döngüsü tanımlanmıştır. Giysi tasarım alanında öngörüleri anlama üzerine konu irdelenirken 
21. yy.da giysi ve giysi tasarım alanının kapsamına değinilmiştir. Ele alınan bir diğer başlık 
ise tasarımcının öngörüleri yeniliklere dönüştürmedeki rolü ve sorumluluğu konusudur. Son 
olarak giysi tasarım alanında geleceğe ilişkin öngörüler ile tasarımcının gelecek 
öngörülerindeki önemi vurgulanmıştır.  
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Moda ve DeğiĢim Döngüsü 

Moda kavramına ilişkin birçok farklı tanım olmasına rağmen moda kavramı kısaca 
belirli bir toplumda uygun görülen ortak zevkler, geçici yaşama, hissetme biçimleri olarak 
tanımlanabilir. Moda, geçerli bir doğrulanması bulunmayan bir nesne ya da bir kullanımın 
birdenbire yaygınlık kazanmasıdır. 

Kawamura‟ya göre ise „moda somut bir nesne değil soyut sembolik bir üründür‟ 
(Kawamura,2005:2). King ve Ring de modayı „herhangi bir zamanda görülebilir olan ve 
zamanla bir sosyal sistem ya da bireylerin bir araya geldiği gruplarda değişen, özel maddi ya 
da maddi olmayan bir fenomende, kültürel olarak desteklenmiş bir anlatım biçimidir.‟ 
şeklindeki tanımlamışlardır (King vd.,1980:13). 

Moda, görünüşe ilişkin tüm etkinliklerde belirgindir ve kısa süreli döngülere sahiptir. 
Yeni deneyimlere açık olmakla, yeni olana kapılmakla, kısacası zamana uygun olma 
yönündeki çok daha genel bir kültürel eğilimle iç içedir. Neredeyse tüm tasarım 
faaliyetlerinde etkili olan moda olgusuna bir işlev yüklemek gerekirse, Blumer‟in ifadesiyle; 
„moda; hareket halindeki bir dünyayı geçmişin kıskacından kurtararak yakın gelecek için belli 
bir düzen içinde hazırlık yapılmasını sağlar. Moda mekanizması, yeni modellerin sunulmasına 
olanak vererek, bir yandan da onları rekabet ve kolektif seçme sınavına sokarak, hep ufukta 
belirene uyum gösterilmesini sağlayan kesintisiz bir araçtır‟(Blumer,1969:278-279). 

King ve Ring‟in de belirttiği gibi bir moda herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve 
çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir. Modanın herhangi bir zamanda ortaya çıkma ve 
değişim özelliği, birçok kuramcı tarafından ele alınmış, modanın neden ve nasıl değiştiği 
üzerine farklı görüşler ileri sürülmüştür. Moda döngüleri ve moda yönelimlerinin temelini 
oluşturan bu görüşler, moda kuramları adı altında ele alınmaktadır (Eundeok, 2011:11). Farklı 
kaynaklarda birçok kuramdan bahsedilmesine rağmen konu kapsamında modanın değişim 
döngüsünü tanımlayan en yaygın kullanılan temel üç kuram ele alınacaktır. 

 
1-Tabana İnme Kuramı (Trickle-down theory); elit sınıf giyim alışkanlıkları ve 

davranış biçiminin alt sınıfa doğru süzülme hareketine dayanır. Farklılıklar, imitasyon ve 
bireysellik bu kuramın dinamikleri olarak belirtilmiştir. Modayı belirleyici lider ise üst-elit 
sınıftır. 

2-Yatay Geçiş Kuramı (Trickle-across theory); bu kuram Kitle Pazarı Kuramı 
(Sproles,1981:119) olarak da bilinen, modanın değişim yönünde yatay bir dağılımdan 
bahseder ve toplumun bütün sınıfları yeni modaları aynı anda tüketmeye başlarlar. Medya, 
hızlı moda ve her sınıfta üretilen yeni fikirler bu kuramın dinamikleri iken lider sınıf ise, fikir 
mucitleri ve alt grup fikir liderleridir. 

 
3-Tavana Tırmanma Kuramı ( Trickle-up theory); alt sınıflardan üst sınıfa doğru geçiş 

ve süzülme şeklinde modanın değişim yönüne işaret eder. Benzersizlik, diğer alt grupların 
farklılıkları ve genel toplumsal tercihler bu kuramın dinamikleri arasındadır. Lideri ise alt 
gruplar ve alt tabakadır.  
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Günümüzde yukarıdaki kuramların yalnızca birinin geçerliliğinden bahsetmek zor 
gözükmekle birlikte „moda kuramları moda eğilimi analizlerine yönelik yöntemlerin 
belirlenmesinde soysal yapının moda ile etkileşiminin tanımlanmasında ve analiz sürecinin 
yönetiminde analistlerin yararlandığı önemli kaynaklardır‟(Ertürk,2011:56).Ayrıca kuramların 
uzantısında modanın değişim döngüsünde bir şeyin moda olma, toplumda kabul görüp 
yaygınlaşma ve yerini yeni bir modaya bırakma sürecinde geçici moda (fad), moda ve klasik 
kavramları ve devinime etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir 
(Eundeok,2011:11). 
 

Öte yandan gelecek için öngörüler oluşturan ve ürün geliştiren değişim ve dönüşüm 
süreci olarak moda, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik faktörler başta olmak üzere 
birçok faktörden etkilenerek sürekli bir yenileşim ve değişim halinde çok bileşenli, çok 
disiplinli bir eylem olarak karşımıza çıkar. 21. yy.da modanın gelişimine etki eden en önemli 
etken ileri teknolojilerdir. Üreticiler ve tüketiciler teknolojideki yenilikleri insan yaşamına 
uyarlayabilmek için hızla evrimleşmeye ve geleneksel, durağan yapıdan hareket halindeki 
modern toplumlara dönüşmeye hazır hale gelmişlerdir. Bilim ve teknolojinin yanında moda, 
müzik, sinema, gösteri sanatları vb. her türlü sanat alanından da beslenmekte ve 
etkilenmektedir.  Tüketim kültürünün egemen olduğu günümüzde, medya, televizyon, gazete, 
dergi, radyo ve internet sayesinde moda büyük bir hızla yaygınlaşabilmektedir. Medya, tüm 
dünyada toplumsal değişimi ve kültürel yapıyı değiştiren faktörlerin en önemlisidir ( 
Eundeok, 2011:38). 

Ayrıca modanın değişiminde, yeni olanı yaratma ve yaygınlaştırmada rol sahibi olan 
eğilim yaratıcılar ve rol modeller de modanın değişim yönü ve hızında etkilidirler. „Bir eğilim 
sürecindeki fikir sahipleri, mucitler, öncüler ve tasarımcılar yenilik yaratırlar ancak yeni bir 
ürün veya tarz, rol modeller tarafından benimsenirse tarz eğilim haline gelecektir‟ 
(Vejlgaard,2008:30-33). 

Öte yandan modanın değişim hızı ve yönüne etki eden eğilimleri harekete geçiren 
gruplar vardır. Bu gruptakiler moda kuratörleri, modayı belirleyenler, moda takipçileri, ana 
akımın ilk temsilcileri, ana akım temsilcileri ve ana akımın son temsilcileri olarak Baklava 
Biçimi Trend Modeli adı altında sınıflandırılmışlardır (Vejlgaard, 2008:63-69). 

Modanın değişim yönüne etki eden bir diğer grup stil ikonlarıdır. Stil ikonları 
yaşadıkları çağın felsefesi, estetiği ve tarihini anlatan, eşsiz birer obje gibidirler. 
Bireyselliklerini ve toplumsal kimliklerini ifade eden giysiler kullanmaktadırlar. Bu giysiler 
dönemlerinin dışında, geleceğin de bakış açısını değiştirmektedir. 1930‟ların en etkili stil 
ikonu Marlene Dietrich bu tanıma iyi bir örnek teşkil etmektedir. Kadınların pantolon 
giyinebilmelerinin öncüsüdür (Vejlgaard, 2008:69). 

  Geçmişten bugüne şahsiyetleri ve giyimleriyle taklit edilmiş olan stil ikonlarından 
örnek vermek gerekirse, Kraliçe Marie Antoinette, Josephine Bonaparte, Kraliçe Victoria, 
Madonna, Lady Gaga ve David Becham stil ikonu olarak görünümleri ile özellikle gençlerin 
takipçisi olduğu kişiler arasında sayılabilir. 
 
Moda Eğilim Öngörüsüne iliĢkin Terimler 
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Eğilimleri ve modayı belirleyen dinamikleri doğru okuyabilmek ve anlayabilmek için 
öncelikle bu konuya ilişkin terminolojiyi doğru anlamak ve kullanmak önemlidir. Moda 
öngörülerinden bahseden birçok kaynak ve konuşmada konu kapsamında sıkça kullanılan 
kelimeler olan, moda, eğilim (trend), stil ve tasarım kelimeleri birbiri yerine kullanılarak 
anlam kargaşasına yol açıldığı gözlemlenmektedir. Sırasıyla bu terimler kısaca şu şekilde 
tanımlanabilirler. 

Özellikle moda endüstrisinde kullanılan eğilim kelimesi, tüketicinin ani ilgisi veya 
ihtiyacına cevap verebilecek olan bir değişimin ilk belirtileri üzerine odaklanma durumudur. 
Bir eğilim sosyoloğuna göre, eğilim, bir akımın popüler olup sıradan kişiler tarafından kabul 
görmesinden önce tahmin edilme eylemidir. Eğilim, genel bir yönelim veya hareketi işaret 
eder (Stone, 2008:169). Eğilim kelimesi tasarım alanları başta olmak üzere, yenilik arayışının 
ve üretiminin var olduğu hemen her aşamada kullanılmaktadır. Yeme içme, okuma tercihleri, 
teknolojiyi kullanma alışkanlıkları, iletişim yöntemleri vb. her türlü eyleme ilişkin ani 
yönelmelerde eğilimleri belirtmek için trend kelimesi kullanılmaktadır (Vejlgaard, 2008:6-9). 

 Yine moda eğilimleri kapsamında sıkça kullanılan stil ise, aynı sınıf veya kategoriyi 
simgeleyen karakteristik özellikler olarak tanımlanmıştır (Splores vd., 1994:7). Stiller 
yalnızca giysi alanında değil mimari, müzik, resim hatta politikada bile ortaya çıkabilir. Konu 
kapsamında punk, hippie, barok stilinden bahsedilebileceği gibi Madonna, Lady Gaga stili 
gibi bazı ünlülere ait karakteristik özelliklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kişisel 
stillerden de söz edilmektedir. „Bu stiller genellikle fark edilir derecede ayırt edici 
görünümleri temsil ederler ancak büyük kitleleri etkilememiş olabilirler veya çoğunluk 
tarafından uygulanmıyorlardır. Stil kelimesi giysi alanında kullanıldığında mini etek, kalem 
etek, pileli etek gibi tek bir kategoride ayırt edici özelliklerden de bahseder‟ (Splores vd., 
1994:13). 

Tasarım ise, bir fikri sanat, zanaat, teknoloji ve sistem yönünden ifade etmek veya o 
fikri somut olarak boyutlandırabilecek şekilde projelendirmek için yöntem ve disiplin 
gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda, salt estetik öğeler içeren bir sürecin ötesinde sembolik 
ve işlevsel bir amaca da hizmet eden yaratıcı problem çözme eylemidir.  

Öte yandan eğilim kelimesinin moda alanında yaygınlaşması öngörü eylemine ilişkin 
birtakım roller ve yeni kavramlar geliştirilmesine yol açmıştır. 1960‟lardan itibaren eğilim 
kurucu (trendsetter), eğilim yaratıcı (trendcreators), eğilim analisti (trend forecaster), moda 
analisti (fashion forecaster) gibi kelimeler ve rollerden bahsedilmeye başlanmıştır. Eğilim 
kurucu; akım belirleyici kişi, yeni moda olmuş bir şeyi yaygınlaştıran kişi için 
kullanılmaktadır. Eğilim yaratıcı ise; eğilim yaratıcı anlamında kullanılmaktadır.  
 

Moda analisti; daha çok giyim alanında gelecek sezonda tasarımcıların şovlarında 
sunulacak olan ve mağazalarda yer alacak ürünlere ait renk, kumaş, doku, baskı, aksesuar, 
ayakkabı vb. detayları öngörmek üzere çalışır. Aynı zamanda tasarımcı, tüketici ve 
mağazacıları bir sonraki sezonun ipuçları hakkında cesaretlendirmek ve öngörüleri onlar için 
cazip hale getirmekten sorumludur (Eundeok, 2011:33). 
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Eğilim analisti (trend forecaster) ise; moda analistinden farklı olarak insanı temel alan 
yaşama dair tüm eğilimler üzerine çalışır. Renk konseylerinde öngörü hazırlayan kişilerden 
bazıları eğilim analistidir. Önerilen tema, duygu ve renkler otomobil, kozmetik, iç dekorasyon 
vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca eğilim analistleri tek bir alana ait detaylardan çok 
geleceğin yaşam felsefesi ve insan davranışlarındaki değişime işaret eden öngörüler 
geliştirmekten sorumludurlar (Eundeok, 2011:33). 

 
Moda Eğilim Analizi ve Öngörü Yöntemleri 

Moda Eğilimleri ve ÇeĢitleri 

Moda eğilimleri genel olarak bir sezondaki moda ürünlerinin nasıl görüneceği ile 
ilgilidir. Jackson, moda eğilimleri teriminin belirli bir sezondaki moda yapılanmasına ve 
görünüşlerine işaret ettiğini belirtmektedir (Jackson,2006:170). „Eğilim öngörüleri temel 
olarak ne popüler olmuştu, bugün neyin popüler olduğu ve gelecekte popüler olacak şeylerden 
bahseder‟ (Bendoni, 2012:112). 

Moda eğilim öngörüsü çalışmalarının temel esasları üzerine farklı sınıflamalar ve 
deneyimler ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar öngörülerin temel iki kaynak üzerinden 
beslendiği görüşündedirler. Bunların ilki insanların, tüketicilerin duygu durumları, 
davranışları ve alışveriş alışkanlıkları ikincisi ise, modanın kendine özgü yinelenerek 
yenilenen döngüsüdür. 

Moda analisti Bendoni ise, öngörüyü temel iki gruba ayırmaktadır. Birinci grup, 
tüketici eğilim öngörüleri ki bu grupta mağazacılar kendi eğilim araştırmalarını yaparak, 
eğilim bloglarından, moda bloglarından ve etkileyici her türlü ilham kaynaklarından 
faydalanırlar. İkinci grup ise, parekendeciler ve tasarımcıların öngörüleri; bu grup ise 
profesyonel eğilim analistleri veya şirketleri ile çalışırlar ve en yakın altı ay sonrası için 
eğilim olacak fotoğrafların neler olacağı bilgisini edinirler.  

Eğilim öngörüleri kısa dönem ve uzun dönem öngörüleri olmak üzere iki ayrı süreçte 
hazırlanmaktadır. Uzun dönem öngörü süreci çok çeşitli alanlara ait kaynaklardan bilgi 
toplama ve analiz yöntemine dayanmaktadır. Moda endüstrisi için yaklaşık beş yıllık bir süreç 
öngörülmeye çalışılır. Pazar ve müşteri araştırmasında moda analistleri hem şehre hem kırsala 
ait ekonomik, politik sistem, çevre ve kültüre ilişkin ulusal ve uluslar arası değişkenleri göz 
önünde bulundururlar. Ve bu veriler üzerinden müşterilerin davranışları ve satın alma 
alışkanlıkları ile pazar yapılarını öngörmeye çalışırlar. Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki bilim 
ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri incelerler. Birçok farklı alandan pazar analisti uzun dönem 
öngörülerine odaklanırlar ve ticari fuarlara ve diğer etkinliklere katılarak kendi iş kolları 
hakkında geleceğin öngörü ipuçlarını yakalamaya çalışırlar. Bu süreçte tüketicilerin 
pisikolojik veya sosyolojik yapılarına etki eden her faktör öngörülerin yönüne de etki eder 
(Eundeok, 2011:27). 

Kısa dönem öngörü süreci ise, ulusal ve uluslar arası güncel olaylar ve olası eğilimleri 
tanımlamak için popüler kültürlere odaklanmaktadır.  Bir sonraki sezona ait renk paleti, 
kumaş ve silüetleri öngörmeyi hedefler. Modern stilden klasik yaklaşıma kadar çevredeki 
güncel olaylar, sanat, spor faaliyetleri, bilim ve teknolojik gelişmelerden etkilenir. Kısa 
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dönem öngörü süreci ayrıca geçici moda olanı öngörmekle de ilgilenir (Akhil,2015,Fashion 
Forecasting). 

Bu iki öngörü tipi arasındaki en belirgin fark, kısa dönem öngörüler iki yıl içerisindeki 
yeni ürüne ait renk, doku, kumaş ve stil özelliklerini belirlerken, uzun dönem öngörüler beş 
yıl ya da daha fazla zaman için malzeme ve tasarım üretim yöntemlerini belirlemeye 
odaklanmaktadır. Uzun dönem öngörüler bir firmanın gelişim stratejisini belirlerken hangi 
ürün gruplarını üretimine ilave edecek, marka imajını nasıl geliştirecek, üretimiyle ilişkili yeni 
iş alanlarına yöneleceği konusunda firmalara katkıda bulunarak kararlarında yardımcı 
olmaktadır (Eundeok, 2011:23). 

Analistlerin öngörü oluşturma yöntemlerine baktığımızda çok çeşitli alanlara ait bilgi 
türlerini toplamak için iletişim ağları en önemli noktalardan biridir. Tasarımcılar, alıcılar ve 
üreticiler ile iletişim halinde olmak yeni ürünler, alandaki yenilikler hakkında analiste önemli 
bilgiler sağlayabilir, piyasada satış oranı yüksek ve düşük ürünler hakkında onu aydınlatabilir. 
Tedarikçi firmaların temsilcileri ile bağlantı halinde olmak trendleri tespit etmekte çok yararlı 
olabilmektedir. Uluslararası Moda Konseyi (Fashion Group International Inc.), ITAA-
Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Derneği (International Textile and Apparel Association) 
ve ASID A:B:D‟li İç mekan Tasarımcıları Derneği (American Society of Interior Designers) 
gibi profesyonel organizasyon ve oluşumlara üyelik, analiste moda sektörünün önde gelen ve 
önemli figürleri ile tanışma ve iletişim kurma, sektördeki yenilikleri yakından takip etme 
olanağı sunmaktadır. 

Moda öngörüsü işi, bilgi toplama, pazar ve müşteri araştırması ve tüm verilerin 
analizini gerektiren sistematik bir süreçten oluşur. „Bazı moda firmaları araştırma ve 
eğilimleri yorumlama işini kendi içlerindeki birimler ile yapmayı tercih ederler ve verilerini 
kendi bünyelerinde paylaşırken büyük ölçekli markalar giderek artan oranda profesyonel 
öngörü şirketlerine güvenerek abonelikleri sonucunda veri elde ederler‟ (Jackson, 2006:43). 

Eğilim Öngörü şirketleri araştırmalarını modanın değişimine etki eden alanlardaki 
değişimleri gözlemlemeye odaklanarak sürdürürler ve temel olarak insanların yaşam biçimi, 
düşünceleri ve davranışları üzerine yoğunlaşırlar. Yaşanan küresel boyuttaki bir terörist 
saldırının yol açtığı güvensizlik ve endişe düşüncesindeki müşterinin modaya adapte olma 
ihtimali ve satın alma potansiyelindeki değişim direk olarak moda eğilimlerindeki değişime 
ve dolayısıyla mağazalarda satılacak ürün çeşitlerine etki edecektir. Bu noktada anahtar 
kelime değişimdir, hemen her alandaki değişimin yönü modanın değişim yönüne işaret eder. 

Eğilim analistleri tüm dünyada yolculuk yaparak özellikle New York, Londra, Tokyo, 
Milano gibi moda merkezi şehirleri sıkça ziyaret ederler ve seyahatlerinde sanat, müzik, 
alışveriş merkezleri ve çeşitli kültürel aktiviteleri izleyerek değişimin yönünü anlamaya 
çalışırlar. Moda öngörüsü kısaca bağlantılı konular hakkında yoğun detaylı bir inceleme 
gerektirir 

Müşteri analizi en önemli gözlem-araştırma kaynaklarından biridir. Yaş, cinsiyet, gelir 
durumu ve alışveriş tercihleri bakımından müşterileri temel özellikleri üzerinden ayrıştırarak 
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sınıflandırırlar. Örneğin ergenlik öncesi yaş grubunu incelediklerinde onların ortalama 
harcama gelirleri ve moda tercihlerindeki değişime bakarlar. 

Moda markaları eğilimlere ilişkin bilgilere ulaşarak kendi hedef grupları ve marka 
hedefleri doğrultusunda bilgileri analiz ettikten sonra bir sonraki sezon koleksiyonlarını 
geliştirmek üzere sentezlerler. Bu süreç, işletmedeki yöneticiler, satın almacılar, mağaza 
müdürleri ve tasarım ekibindeki tüm yaratıcı bireyler ile ilişkilidir. Bu nedenle bu konuya 
ilişkin ortak terminolojinin doğru kullanılması önemlidir.  

Eğilim öngörüleri giyim tasarımı alanında toptan üretim ve satış yapan hazır giyim 
firması veya tasarımcı markasına göre temel iki kategoride hizmet verir. Bu hizmetin 
temelinde ortalama bir kadını cezp etmek yatar. 

Öte yandan öngörülerin yaygınlaşma sürecinde mağazacılar ürün geliştiricilerden 
farklı olarak satın alma konusundaki tecrübelerinden dolayı gelecek sezonda neyin satacağı 
konusunda önemli role sahiptirler. Bireysel blog yazarları da faaliyetleri ile tasarımcılara ve 
ürün geliştirici ekiplere öngörülerin yönü doğrultusunda katkıda bulunurlar. 

Elektronik servisler, referans kitapları, antikacılar, müzeler, kitapçılar ve kütüphaneler, 
geçmiş dönemlerin moda üzerine etkilerini araştıran analistler için başvuru kaynaklarıdır. Son 
koleksiyonların resim ve videoları, tasarımcıların butik mağazalarından devasa satış 
mağazalarına kadar tüm pazar, moda şovları, elişi mağazaları, analistlerin son tasarımlar ve 
eğilimler konusunda bilgi sahibi olmak için başvurduğu tasarım kaynaklarının örnekleri 
arasında bulunmaktadır. 

 
Önde gelen analiz kaynaklarından biri olan Worth Global Style Network (WGSN) 

dünyanın her yerinden üniversitelerden, liselerden ve diğer tüm bölgelerden insanları işe 
alarak çeşitli bölgelerdeki eğilimler hakkında bilgi toplamaktadır. WGSN‟nin bakış açısıyla 
her sokağın moda liderliği için potansiyeli ve şansı vardır. 
 

Tüm bu verilerin yanında yeni olan ve yeni oluşan eğilimleri kestirmek ve saptamak 
söz konusu olduğunda eğilim yaratıcıları ve moda belirleyiciler, sık sık görünüşüne önem 
veren, yeni eğilimleri takip eden gruplarla aynı ortamda bulunmaktadırlar (Eundeok, 
2011:27). Modayı belirleyenlerin en çok gençler, tasarımcılar, sanatçılar, varlıklı insanlar, 
ünlüler ve tarz-takipçisi üst kimlikler arasında bulunduğu ifade edilmektedir. Modayı 
belirleyenlerin zevkleri ve tarzları incelenerek, farklı birçok yaşam tarzı alanındaki yeni 
gelişmelerin önünde ilerlenir. 

Tüm bu veriler sonucunda ürün geliştiriciler fiyat, ürün sınıfı ve hedef kitleyi göz 
önünde bulundurarak yılda 2 veya 6 kez koleksiyon hazırlarlar. Kadın giyim firmaları 
öngörüleri dikkate alma konusunda daha faaldirler ve yılda dört veya altı kez koleksiyon 
hazırlarlar. Erkek giyim firmaları iki veya dört kez koleksiyon hazırlarken çocuk giyim 
markaları ise genellikle üç veya dört kez koleksiyon hazırlamaktadırlar. Her sezon 
koleksiyonu tasarımcılar tarafından temel olarak renk ve kumaş seçimine dayalı özel temalar 
çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bunun nedeni rengin doğrudan ürünün yüzeyini kaplamasıdır. 
„Aynı zamanda renk, açık bir sosyal ve kültürel göstergedir. Renkten sonra gelen en önemli 
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unsur ise kumaştır. Yeni gelişen kumaş teknolojileri, yeni bulunan lifler ve apre uygulamaları 
tüketicinin rahatlığına yönelik oldukça geniş bir yelpaze oluşturmaktadır‟(Keiser vd., 
2003:69). Ayrıca, bu araştırmalar sezon için önerilen renklerin yeni kumaşlarla nasıl 
kullanılacağını da göstermektedir. Örneğin, 1990‟larda popülerliği artan yüksek teknolojili 
kumaşlar, 1990‟lardan bugüne kadar uzanan fütürizm eğilimine öncülük etmiştir. Bugün de 
geleceğe yönelik öngörülerde bulunan eğilim araştırmacılarını etkilemeye devam etmektedir.  

21.yy.da Giysi Tasarım Disiplini ve Moda Eğilimleri 

Yenilik arayışı ve yaratıcılık yarışında tasarım disiplinleri geçmiş ve bugünden 
faydalanarak insan odaklı bir yaklaşımla gelecek için en iyi olasılığı tasarlamayı 
hedeflemektedirler. Bu yaklaşımla giysi tasarım alanında yeni ve özgün olanı tasarlama 
sürecinde çeşitli alanlara ait eğilimleri analiz edebilmek; bugünün bilgi, yenilik ve 
teknolojilerini işlevsel, estetik ve sembolik değer taşıyan yeni gerçekliklere dönüştürme 
eyleminin en önemli ön adımı olarak kabul edilmektedir. 

21. yy.da özellikle ileri teknolojilerin de etkisiyle gerçekleşen birçok gelişmeyle beraber 
tasarım kavramının da içeriği ve rolü değişmiş, geçmişte ürün odaklı yaklaşımla ele alınmış 
olan tasarım, günümüzde sanat, bilim ve teknoloji arasında ortak entellektüel bir çaba alanı 
olarak tanımlanmaktadır. Bu görüşe göre tasarım çalışmaları, yapay dünyayı kuran yaratıcı 
etkinlikle ilgili herkesin erişimine açık disiplinler arası bir çalışma sahası olmalıdır. Bu 
görüşün altında yatan ön kabul ise, bir tasarımcının farkındalığına ve yeteneklerine özgü bilgi 
türleri olabileceği ve bunun tasarım etkinliğine dair herhangi bir profesyonel alandan 
bağımsız olabileceğidir (Pres vd., 2007:6-7). Bu görüş giysi tasarımcının ürün odaklı 
yaklaşımın ötesinde çeşitli alanlara ait bilgi türlerini dolayısıyla öngörüleri okuyabilme 
becerisine dikkat çekmektedir. 

Tasarımı disiplinlerarası bir eylem olarak tanımladığımızda giysi tasarım alanı bugün 
ileri teknolojilerden ve güncel gelişmelerden en çok etkilenen ve diğer tüm tasarım alanlarıyla 
ilişkili disiplinlerarası bir alandır. Bu pencereden bakıldığında moda eğilimlerini anlamak, 
okuyabilmek için de tasarımcının yaklaşım biçimi ve çalışma yönteminin çok merkezli ve 
çokdisiplinli bir yapıya dayanması gerekmektedir. Kaldı ki 21. yy.da tasarım ürünü olarak 
giysi bedenle ilişki kuran önüne giyilebilir takısı almış birçok alan ürünü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Örneğin giyilebilir elektronikler, giyilebilir sanat vb. 

Tasarım ürünü olarak giysi, giysi tasarım disiplininin diğer tüm alanlar ile etkileşim 
içinde gerçekleştirdiği yaratıcı sürecin ürünüdür. İnsana, sanata, tasarım ve tüketime dair tüm 
değişkenler ve belirleyici unsurlar söz konusu olduğunda giysi tasarım ve üretim alanı moda 
endüstrisinin çıkarlarından en çok etkilenen alanların başında gelmektedir. Moda endüstrisi 
sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve en son gelişmeleri ilk olarak giysi tasarımları 
üzerinde sergileme yoluyla bireylerin beğeni ve ilgi düzeylerini ölçmektedir. Dolayısı ile giysi 
tasarım alanı yenilik ve gelişimle ilgili hemen her alanın yeniliklerini veya yeniliğe neden 
olacak değişim önerilerini sergileme alanı olarak moda eğilimlerini de ilk olarak yansıtan 
alandır. 
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Çalışma kapsamında konu ele alındığında moda eğilimlerini yansıtma aracı olarak 
kullanılan giysi tasarımında tasarımcının bu eğilimleri anlama, gelecek için olası kültürleri ve 
yaşam biçimlerini değiştirecek öngörüleri analiz ederek kendi disiplinine uyarlama 
gerekliliğinin önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. 

Modanın yeniyi üretme ve tüketme döngüsü yinelenen bir yenilenme sürecidir, 
dolayısıyla geçmişe ait birçok farklı detay, alışkanlık ve akım dönüştürülerek tüketicinin 
algısına sunulmaktadır. Giysi tasarımcısı geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağlantıyı 
yeniyi yaratma sürecinin temel ilkesi olarak değerlendirmeli ve moda döngüsü kapsamında 
giysi tasarımı alanının tarihsel gelişimini ve bu süreçte yeni algısı, yeniyi yaratma yöntemleri 
ve yenilik arayışındaki etkileşimleri bilmesi gerekmektedir. 

20. yy.dan itibaren küreselleşen moda endüstrisi bir yandan farklılaşmış ürün sunarken, 
diğer yandan sistemleşerek toplumları aynılaştırmaya başlamıştır. Döngüsü giderek hızlanan 
bu sistem içinde yenilik ve farklılık arayışını yalnızca form ve biçime indirgemek tasarımcıyı 
ve tüketiciyi aynılaşma sorunuyla karşı karşıya getirmiştir (Baudelaire, 2003:13-16). Bu 
bağlamda modanın gelip geçiciliği karşısında, yaygınlaşmış sisteme karşı tasarımcılar insan 
beden formu ile sınırlanan giysi tasarımlarını yeniden anlamlandırma çabası içinde 
kavramsal yaratma ve anlatım yöntemlerine başvurmaya başlamışlardır. Bu yeniden-
anlamlandırma süreci, politik, sosyal, felsefi ve kültürel öğelerden etkilendiği kadar çağdaş 
sanat ile etkileşim kurması bakımından da kavramsal anlatımla şekillendirilmiştir. 

Bu anlayışta anlatımlar, yalnızca birey ile değil, bireyin yaşam içinde etkileşimde 
olduğu birçok nesne ve alan ile de ilişkilidir. Amaç; yeni fikir üretmek, var olana yeni anlam 
kazandırmak veya var olanı dönüştürerek değiştirmek olduğundan ortaya çıkan giysi bir sanat 
objesi, bir yerleştirme ya da performansı da temsil etmeye başlamıştır. Tasarımcılar, farklılık 
yaratma çabasını giysilerin biçimlerine aktarmak yerine var olan giysilerde eksik buldukları 
anlam kodlarını yeniden yapılandırmayı hedeflemişlerdir. 

Giysiler daha çok kişilerin doğal, fiziksel, teknolojik ve sosyal çevreleri ile iletişime 
girmelerini sağlayacak araçlar olarak gösterilerek, bu nedenle tasarımlar estetik ve işlevsel 
yeterlikten çok, yoğun göstergeler, semboller, mesajlar ve anlam katmanları ile 
oluşturulmuştur. 

Bu yöntem, öngörüler üzerinden geleceği şekillendirme, modern dünyanın birey 
üzerinde yarattığı etkileri, problemleri ve kaygıları, felsefi, sosyal veya politik olgu ve 
kavramlar dizgesi üzerinden sorgulama biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 

Giysinin insan bedeninde taşınması ve sergilenebilir olması birçok alana ait yeniliğin 
yaşamın içine sokulmasında giyilebilir hale getirilmesine neden olmuş ve yeni bir kavram 
olarak giyilebilirlik kavramı bu kapsamda kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla günümüzde 
giysi, birçok ürün, sistem, mekanizma ve işlev ile yan yana kullanıldığından yalnızca bir 
tekstil ürünü olarak algılanmamalı disiplinler arası bir sürecin ürünü olarak “giyilebilir nesne” 
olarak kabul edilmelidir. 
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Öte yandan özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, endüstriyel tasarım 
geleneğini “obje olarak ürün” üzerinde durma yerine, insan davranışları bağlamında dinamik 
ve interaktif ürünlerin, hizmetlerin daha iyi anlaşılması ihtiyacının oluşmasıyla “olay olarak 
ürün” yaklaşımına çevirmeye başlamıştır. 

Giysi bu haliyle etkileşim ve deneyim tasarım ürünü olarak da yeni bir kavramın 
çıktısı haline gelmiştir. Giysi tasarımında geçmişte “kadın” a yüklenen sembolizmler ve 
birçok yeni fikrin “kadın” üzerine yapılandırılması halen devam etmekle birlikte bilim ve 
teknoloji işbirliğinde daha çok, insan odaklı bir dönüşüme uğramıştır. 

Günümüzde giysi tasarımı, hızla tüketicilerin parçaları birleştirerek, kişisel seçimler 
yapmaya yöneldikleri, kendi seçtikleri biçim, renk ve kalitelerle stillerini oluşturdukları, 
tasarımcıyı yönlendirdikleri, bir anlamda tasarım sürecine kendilerini dahil edebildikleri bir 
alana dönüşmeye başlamıştır. 

 Hiç bitmeyen ve giderek hızlanan bir devinimde yeniyi yaratma, diğer disiplinlere 
oranla giyim endüstrisinde çok daha önemlidir. Giysi, çok hızlı tüketilen bir meta olarak 
algılanırken tüketiciyi şaşırtmak, farklı ve değerli olan ile buluşturmak oldukça zordur. Anlam 
olarak giysi, bedeni örten bir tekstil parçası olmanın çok ötesine geçtiğinden, bugünkü 
rekabetin en önemli noktası giysiye “değer kazandırma” yarışında yenilik ve yaratıcılığın 
önkoşul durumuna gelmesidir. Bu değer kazandırma çabası tasarımcının öngörü sürecindeki 
rolü ve sorumluluğu ile doğrudan ilişkilidir. 

Moda Trend Öngörüsünde Tasarımcının Rolü ve Sorumluluğu 

„21. yy.da tasarım; küresel etik,  toplumsal etik, kültürel etik, semiyoloji ve estetik 
duyarlılık konularında bugün geçmişe oranla çok daha kapsamlı görevler üstlenmek zorunda 
olan bir etkinliktir (Gerhard, 2004:16). Dolayısıyla moda endüstrisinin çıkarları doğrultusunda 
moda öngörülerini oluşturmak veya bu öngörüleri tasarım sürecine uyarlama noktasında 
tasarımcının kararları ve önerileriyle geleceği şekillendirdiğinin farkında olması büyük önem 
taşımaktadır. 

Tasarım değer odaklı bir etkinliktir ve tasarımcılar, tüketicinin beklenti ve ihtiyaçları 
doğrultusunda, bilgi ve teknolojik yenilikleri değere çevirerek yeni yaşam biçimleri ve 
gelecek için olası kültürleri yaratan bireylerdir. Bunların yanında fırsatçılık, girişimcilik ve 
esnek düşünce yapısına sahip olmak, bir tasarımcının sahip olması gereken nitelikler arasında 
sayılabilir. Tasarımcı, moda öngörülerini şekillendirmek veya bu öngörüleri tasarım ve üretim 
süreçlerine uyarlama noktasında yaratıcı problem çözme yöntemiyle insan için en iyi olasılığı 
tasarlama konusunda fırsatçı ve girişimci olmalıdır. 

Tasarımcı yalnızca iyi bir fikir bulmaktan sorumlu değildir, yeni iletişim araçlarını 
kullanması, bir alanda öğrenilen bilgi ve becerileri ilgili başka bir alana uyarlayabilme 
becerisi de tasarımcının nitelikleri arasındadır. Bu çerçeveden bakıldığında tasarımcının 
teknolojiyi öngörüleri takip etmek, analiz etmek ve değerlendirmek için en etkin biçimde 
kullanması gerekmektedir. 
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„Tasarımcı, önerileriyle, fikirleriyle, tasarladıkları ile değişimin içinde değişimi 
yönlendiren bireydir‟(Corbin, 2001,7.sayı:38,42). Bu rolüyle tam da moda olgusunun 
yinelenerek yenilenen değişim hızında başrol oyuncusudur. Özellikle günümüzde, teknolojiyi 
yaratan mühendis ile onu piyasaya süren pazarlamacı arasında tüm fikir ve buluşları insan 
odaklı faydaya dönüştürme rolü üstlenen birey olarak büyük önem taşımaktadır. Kapitalist 
düzende piyasa genellikle ihtiyaçları tanımlamak ve kaynakları dağıtmak adına kendi kendini 
dengeleyen bir mekanizma olmaktan çok, birçok gerçek ihtiyacı görmezden gelerek 
pazarlama ve kârı kullanıcı gereksinimleri ve sürdürülebilirlik gibi amaçların üzerinde 
tutmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında tasarımcı, „daha yoğun bir biçimde piyasa 
ekonomisinin çelişkilerini göz önüne alarak küreselleşmenin dayattığı tehlikeli tasarımlara 
karşı sorumluluğu olan ve tüm gelişme ve yenilikleri insanileştirme rolü üstlenmiş yaratıcı 
bireydir’ (Pres vd., 2007:196). Böyle bir rol, kullanıcı ihtiyaçlarını ve yaşantılarını ürün 
tasarım sürecine yansıtmanın ötesine geçme imkanı sunabilir. Böylece işletmelerin 
gündemine daha güçlü bir tasarım vizyonu sunabilecek bir saha açılabilir. Birçok örnekte 
olduğu gibi moda analisti veya trend analisti olarak tasarımcı ürün tasarlamanın ötesinde 
marka vizyonu, yeni yaratma yöntemleri ve sürdürülebilir felsefeleri yaygınlaştırma 
doğrultusunda çalışmalar yürüten yaratıcı birey olarak sorumluluk taşımaktadır.  

Tasarım, yaşam tarzı modellerinin geliştirilmesi konusunda merkezi bir role sahiptir. Bu 
yüzden de sürdürülebilir toplumsal etkinliklerin yaratılmasında güçlü bir araç rolündedir. 
Dolayısı ile tasarımcı, geleceğin yaşam modellerinin biçimlendirilmesinde de birçok 
profesyonel uzmanlık alanına göre çok daha aktif rol üstlenmektedir. 

Özellikle günümüzde tasarımcılar, sürdürülebilir kalkınma, yeni teknolojilerin etkileri, 
ekoloji, yoksulluk gibi konularla baş etmek için tasarımın, işletmelerin kısa vadeli çıkarlarının 
ötesinde, toplumsal yarara dönüştürülmesi konusunda duyarlı olmak zorundadırlar. Bu 
noktada özellikle uzun dönem öngörü çalışmalarında tasarımcıların önerileri ve sürece etkileri 
önem taşımaktadır. 

Öte yandan her tasarımcı kendi koleksiyonunu tasarlamak, yaratmak ve pazarlamak için 
özgün yöntemlere sahip olmanın yanında, küresel düzeyde eğilim öngörülerine sahip olmalı 
veya gerekirse kendi çalışma çemberi için öngörü oluşturabilmelidir. Trendleri takip etmek ve 
trend öngörülerini anlamak arasında büyük fark vardır. Bugün artık tüketicilerin bile online 
yollardan trend kurucu olarak rol aldığı düzende yeni ürün geliştirici ekip eğilim takipçisi 
olmanın ötesinde eğilim analisti olarak büyük fotoğrafı görmenin yöntemlerini geliştirmelidir.  

Giysi Tasarım Alanına ĠliĢkin Öngörüler 

Giysi tasarlamada yenilik arayışına dayalı deneysel çalışmalar ve ütopyalar geçmişten 
günümüze farklılaşarak var olmuş ve birçok yenilik ve buluşun gerçekleşmesini tetiklemiştir. 
Öncü tasarımcılar ve yaşadıkları döneme göre ütopya sayılabilecek fikirleri modanın değişim 
yönünde ve öngörülerin oluşumunda önemli katkılar sağlamıştır. Aşağıda tarihten günümüze 
bugün birçoğu gerçekleşmekte olan dikkat çekici tasarımcı öngörülerinden bazılarına yer 
verilmiştir (Lee,2005:6).  
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1935‟te tasarımcı Sonia Delaunay, modanın geleceğini hayal ettiğinde tasarım 
merkezlerinin, yaşamın değişen koşullarına adaptasyonu hedefleyen araştırma 
laboratuarlarına dönüşeceği, estetik kavramların sadeleşerek ve malzeme araştırmalarının 
öneminin artarak, yaratıcılığın ön plana çıktığı modern kuruluş ve tesislerin geniş yer 
tutacağını ifade etmiştir. Bu öngörüdeki görüş giysiyi bir nesne olarak görmenin ötesinde 
kavramsal ve bütüncül bir yaklaşım olarak değerlendirmektedir.  

1939‟da Raymond Loewy  “gelecekte giysi/ moda dünyasındaki en büyük gelişme ve 
yeniliklerin kumaşın yapısında olacağını ve giysi tasarımlarını etkileyecek yeni tür kumaşların 
mikroskopik hücre yapılarından oluşacaklarını öngörmüştür. Atmosferin çeşitliliğine/havaya 
göre otomatik olarak açılıp kapanarak havanın içeriye girmesini denetleyecek yapılar 
olacağını, dikiş dikme tekniği yerine de muhtemelen başka birleştirme ve kalıplama teknik ve 
süreçlerinin uygulanacağını ifade etmiştir (Lee, 2005:33).  

1999‟da Neil Gershenfeld “giyilebilir bilgisayarları görmenin pek uzak olmadığını ve 
giysilerin içinde hareket edebilen bilgisayarların yeni bir devir açarak en önemli iletişim 
araçları haline geleceğini” ifade ederek elektronik alanı ile olan işbirliğinin yaygınlaşacağına 
dikkat çekmiştir (Lee, 2005:33-36). 

2001‟de Issey Miyake “teknolojinin etkisini vurgularken bir yandan da ancak biz hayal 
edebildiğimiz ve merak ettiğimiz sürece fonksiyonel olabileceğinin ve teknolojinin yalnızca 
yaratıcılık yetisi için bir araç olduğunun altını çizmiştir (Lee,2005,s.33-36).  

2004‟te Walter Van Beırendonk “moda, bilim, teknoloji, zanaat ve fantezi (hayal) gücü 
beraber çalışmalı” diyerek giysiyi tasarımın disiplinler arası yapısının bir çıktısı olarak 
nitelendirmiştir (Lee, 2005:33-36).  

Tasarımcı söylemlerinden yola çıktığımızda bu alana ilişkin öngörüleri genel olarak 
tasarım disiplinine, olgulara, kavramlara, koşullara, algılayışa, nesneye ve tasarımcı 
niteliklerine göre sınıflandırmak mümkündür.  

Giysi tasarım disiplinine ait olanlar, disiplinin kapsam ve içeriği, disiplinler arasındaki 
konumu ve işbirliği konularına dikkat çekerken, olgulara ve kavrama ilişkin öngörüler; moda, 
estetik olgusu ve tasarım, yaratıcılık, yenilik kavramlarındaki değişimi işaret etmektedir. 
Koşullar ve algıya ait öngörüler insan faktörünü temel alan, yaşam biçimleri, beğeni ve 
gereksinimler üzerine yapılandırılmıştır. Bu kapsamdaki bir diğer öngörü konusu ise, tüm bu 
değişim ve dönüşüm sürecinde en etken rol alan tasarımcı birey niteliklerindeki değişim 
öngörüsüdür. 

Geçmişte öngörülen yenilik ve değişimlerin hemen hemen hepsi bugün henüz üretim ve 
pazarlama süreçlerinde olmasa bile ar-ge çalışmalarında gerçekleştirilen çalışmalar ile 
örtüşmektedir. Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı öngörülerin gerçekleşmesi için ilk adım, 
tasarımcının iyi bir araştırmacı olması, güncel ve yeni bilgiye ulaşarak, bilimsel gelişmelerin 
dilinden anlaması ve ikinci olarak da teknik ekiplerle ortak projelerde çalışacak stratejik 
yöntembilimsel yaklaşıma sahip olması noktasında kendisini geliştirebilmesidir. 
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Bugün gelişmelerin hızına baktığımızda ancak yakın gelecek için bazı öngörülerde 
bulunmak mümkün gözükmektedir. Yapılan ar-ge çalışmaları geleceğin giysi tasarımlarının 
disiplinler arası bir paylaşımın ürünü olacaklarını kesinleştirmiş durumdadır. Deneysel 
çalışma ve öngörüler dikkate alındığında, tasarımcı ve bilim insanlarının birlikte çalışırken 
yalnızca geleceğin giysilerini tasarlamakla kalmayacakları, insan bedenini de ele alarak, 
alışılmış tekstil malzemelerinin dışında bedeni direk uygulama alanı olarak kullanacakları 
görüşü de ayrıca öngörüler arasındadır. 

Şüphesiz moda dünyasındaki hızlı adımlardaki yöneliş ve isteğin odak noktası yenilik 
ve yaratıdır. Gelecekte moda olgusu içinde giysi tasarımını yönlendiren tasarımcıların 
araştırmacı bilim insanları ile beraber çalışarak yeni görünümler, yeni yaşam biçimleri 
oluşturmayı hedefleyecekleri öngörülmektedir.  

Henüz günlük yaşamda yaygınlaşmasa da Issey Miyake, Hüssein Chalayan ve Walter 
Van Beirendonck gibi araştırmacı ve deneysel yönleri öne çıkan tasarımcıların günümüzün 
bilim-kurgu ütopyalarını ve teknolojik araştırmalarını giysi tasarlama sürecinde yarın için 
sıradan sayılacak gerçekliklere dönüştürme denemeleri yaptıklarını gözlemliyoruz. „Hüssein 
Chalayan ın “Place to Passage” adlı çalışması incelendiğinde yalnız bir kadının bir kapsülün 
içinde geleceğe ( İstanbul‟dan Londra‟ya) yolculuğu konu alınmış, bu çalışma coğrafi 
sınırların ortadan kalkması, hız, ütopik bir araba tasarımı, tasarımcının kültürel birikimi, bilim 
kurgu vb birçok kavram ve alana gönderme yapmakta ve bu alanlardan beslenmektedir. 
Chalayan gibi döneminin yenilikçi tasarımcıları ele alındığında, tasarlama sürecinde birçok 
disiplinden, uzmanlık alanından ve olasılıktan yola çıkarak yeni görünümler, yaşam biçimleri 
yaratmak için tasarladıkları görülmektedir‟ (Lee,2005:46). 

Tasarımcı kimliği ile bilimin sınırlarının zorlandığı çalışmalar hedeflenen yeniliklere 
ulaşmada tetikleyici rol oynamaktadır. Uzun vadede araştırma laboratuvarlarında yapılan 
çalışmaların yeni biçim ve görünümler olarak biçimlerdeki yenilik arayışı, yeni malzeme, yeni 
teknolojiler ile şaşırtan, heyecanlandıran yaratı olanakları olarak modada var olabileceği 
öngörüsü de disiplinler arası etkileşimin gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

Günümüzde gelişmiş tekstiller diğer disiplinlerin ar-ge ve buluşlarından beslenirken, bir 
yandan da bilim alanları buluşlarını uygulamak, sanatçılar devasal yapıtlarını ayakta tutmak 
ve görsel etkilerini güçlendirmek için tekstil hammaddelerini ve malzemelerini kullanarak 
disiplinler arası etkileşimi hızlandırmaktadırlar. 

Tüm gelişme ve değişimlere bağlı deneysel arayışlar ve gelecek öngörülerinin estetik 
ölçütleri, düşünce, çalışma ve iletişim süreçlerini değiştirdiği gibi alışılmış estetik kavramların 
algılanışında da soru işaretlerini gündeme getirmeye başlamıştır. 

Elektronik tekstiller, ilk geliştirilme amaçlarında olduğu gibi gelecekte de konfor ve 
işlevin ön plana çıktığı giysilere uyarlanmaya devam edecek, işlevin yanında güncel moda 
eğilimlerini yansıtan estetik araçlar olarak da giysinin bir parçası olmayı sürdüreceklerdir. 

Sonuç 
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Sproles‟in de dediği gibi eğilimleri öngörmek, çoğunlukla sezgilere dayalı, iyi 
muhakeme gerektiren ve yaratıcılık içeren bir sanat, aynı zamanda sistematik bir yöntem ile 
analiz yapabilme becerisine dayanan bir bilimdir. Dolayısıyla moda ve eğilim analistleri tüm 
alanlardan bağımsız ancak yine insan yaşamına ilişkin tüm alanlarla ilişkili bilgi türlerini 
geleceği öngörmek adına, zamanın ruhunu koklayarak tüm ipuçlarını bir araya getirirler. Bunu 
yaparken de öncelikle büyük devasa bir tarayıcı gibi sosyokültürel, ekonomik ve demografik 
çevreyi büyük resmi görmek için taramaları gerekmektedir. Uzun dönem eğilimleri olarak 
hazırlanan raporları okuyabilmek ilk etapta bu alanda görev yapan profesyonellerin işi gibi 
gözükse de bu makalede vurgulanmak istenen nokta; tasarımcının da analist gözü ve bakış 
açısıyla büyük fotoğrafı anlayabilmesi gerekliliğidir. 

Moda trenlerini ve eğilim öngörülerini anlamanın önemi güncel moda hareketlerine 
paralel üretimler ve yenilikler yapmaktan çok giysi tasarım alanında disiplinlerarası 
yaklaşımla çok bileşenli düzen üzerinden rekabet yarışında öncü olabilmektir. Bu yaklaşımla 
tasarımın, tasarımcının rolünü, önemini vurgulamak ve gelecek yaşam kültürleri 
oluşturulurken insanı temel olan yaratıcı problem çözme yöntemiyle insan için daha yaşanası 
bir dünya tasarlamaktır. Trend kavramının popüler kültür ile ilişkisini analiz ederek tasarımın 
insan merkezli yaratıcı çözümler arayan yapıcı yanının farkına varmaktır.  

Öte yandan özellikle kısa dönem eğilimler her ne kadar popüler kültürün göstergesi de 
olsa 21. yy.da modanın beslendiği en önemli kaynak ileri teknolojilerdir ve bu nedenle 
yalnızca moda alanında değil yaşama dair tüm alanlarda güncel eğilimleri takip etmek yakın 
gelecekte olası yaşam biçimlerini öngörebilmeyi sağlayacaktır. 

Bugün için en önemli sorun, internet ve bilişim teknolojileri sayesinde herkesin 
rahatlıkla ulaşabildiği eğilim öngörülerini tasarımcı olarak özgün bakış açısı ve bireysel 
yaratma yöntemleri ile fark yaratan yeniliklere dönüştürebilme sürecinde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu yetinin geliştirilmesi için ilk adım olarak tasarım eğitiminde giysi tasarımını 
disiplinlerarası yaratıcı bir faaliyet alanı olarak tanıtmak gerekmektedir. Bu alana yönelik 
düzenlemeler, dersler, seminerler, projeler, vb. uygulamalar planlanabilir. 

Bununla birlikte, meslek kuruluşlarının ve endüstrinin işbirliğinde kurulacak 
platformlarda bu konuların gündeme getirilmesi ve hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.  

Gelecekte yaratı süreci, zaman ve yaşam stilini etkileyecek giysiler tasarlamak için 
çıkılmış bir araştırma yolculuğu olarak giysi tasarlamanın ötesinde sürecin tasarlandığı bir 
yaklaşım biçimi olarak biçimlenecektir. Dolayısıyla bu süreç tasarımının ilk adımı uzun 
dönem eğilim öngörülerini anlama süreciyle başlamalıdır.   

Moda eğilimlerini takip etmek istemiyorsanız eğilim kurucu olmalısınız. Bu söylemden 
yola çıkarsak her tasarımcının kendi yaratı yolculuğu ve endüstriyel süreçler için kendi 
öngörülerini ve fotoğrafları oluşturması öncü olma yarışının önkoşulu halini almıştır. 
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HADİSLERE GÖRE DECCÂLİN ÖZELLİKLERİ 
 

Dr. Osman Bodur* 
Öz 

Kur‟an‟ın en yetkili müfessiri olan Hz. Peygamber‟in sözleri, pek çok konuda bilgiler ihtiva 
etmektedir. Bu bilgiler, ibadet, muamelat vb. konular hakkında olduğu gibi ahir zamanla 
alakalı meseleleri de kapsamaktadır. Bunlar arasında deccâlle alakalı rivayetler önemli bir yer 
tutmaktadır. Makalenin giriş kısmında deccal kavramı hakkında bazı temel bilgilere yer 
verilmiştir. Sonrasında ise tespit edilebildiği ölçüde hadislerdeki veriler ışığında en çetin ahir 
zaman fitnesi olan deccâlin bazı özellikleri inceleme konusu edilmiş, başlıklar halinde konu 
ele alınmıştır. Deccallerin sayısı, ortaya çıkacağı zaman ve mekân, yeryüzünde kalacağı süre, 
öldürüp diriltmesi, bazı kutsal beldelere girememesi, alnındaki kafir yazısı, cennet ve 
cehennemi, yanında ekmekten bir dağ bulunması ve ölümü gibi temel konular, konuyla ilgili 
rivayetler ekseninde işlenmiştir. Bununla birlikte deccâl konusuyla ilgili daha ziyade modern 
yorumlara da temas edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, deccâl ile ilgili rivayetlerin 
anlaşılmasında mecâz ilmini bilmenin kaçınılmaz olduğu ve modern dönemin verileriyle 
deccâle ait bazı özelliklerin daha kolay anlaşılabileceği üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Deccâl, hadis, rivayet, ahir zaman, fitne 

 

THE CHARACTERISTICS OF ANTICHRIST ACCORDING TO THE HADITHS 

Abstract 

The words of Prophet Mohammed, the most authorized person to interpret the Qur‟an, contain 
much information about different subjects like worshipping, dealing and transaction, etc. 
However, it also comprises information about the end of the world and traditions about 
antichrist have an important place in it. In this article, the characteristics of antichrist, the 
hardest provocation (fitna) at the end of the world, will be examined with the help of the 
hadith. In addition, interpretations of some hadith about antichrist will be mentioned as well. 
Main subjects like the number of antichrist, time and place of appearance, time he'll be on 
earth, how he causes death and gives life, how he cannot enter holy cities, the word „non-
believer‟ written on his forehead, the hell and the paradise, the pile of bread as big as a 
mountain, his death etc, are handled with the help of traditions. Modern approachs to 
antichrist are also being mentioned in this article. The necessarity of science of metaphor for 
understanding the traditions about antichrist and the understanding some of the characteristics 
of the antichrist with modern information is being emphasized at the end of this article.  

Keywords:  Antichrist, Hadith, Tradition, End of the world, Provocation. 
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GİRİŞ 
Allah Teâlâ insanı dünyaya imtihan için göndermiştir. Bu imtihanların en çetinleri 

arasında ahir zaman hâdiseleri arasında önemli bir yer tutan deccâl fitnesi yer almaktadır. 
Kur‟an‟da bu fitneden açıkça haber veren ayet olmamakla birlikte, hadislerde onun 
olağanüstü özelliklerini olacağı net bir biçimde haber verilmiştir. Bu yüzden İslam dininde 
deccal inancı, itikadi açıdan Kur‟an‟la değil hadislerle temellendirilmektedir (Zeki Sarıtoprak, 
“Deccâl”, Dia, 9/69). Ne var ki bazı tefsirlerde "Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, önceden 
iman etmemiş olan veya imanında hayır kazanmayan kimseye artık iman etmesi fayda 
vermez" (el-En'am 6/ 158) ayetinde yer alan "bazı ayetler" ibaresiyle kastedilen hususlardan 
birinin deccâl olduğu ifade edilmiştir (Bkz. Taberî, Câmiu‟l-beyan, 7/265). 

Yine bazı müfessirler tarafından Ehl-i kitabın, ölümünden önce mutlaka Hz. İsa'ya 
iman edeceğini, (en-Nisa 4/159) Hz. İsa'nın beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacağını 
(Al-i İmran 3/ 46) gökleri ve yeri yaratmanın insanları yaratmaktan daha zor olduğunu (el-
Mü'min 40/ 57) ve kıyamet alametlerinin geldiğini (Muhammed 40/57) bildiren ayetlerde de 
dolaylı olarak deccâle işaret edildiği kaydedilmiştir. (Bu konudaki izahlar için bkz., İbn 
Hacer, Fethu‟l-Bârî, 13/98) Bu tür yorumların zorlama olduğu açıktır. Ancak ilahi kelamda 
genel manada âhir zaman ahvalinden söz edildiği dikkate alınırsa, birtakım işaretlerin olması 
da muhtemeldir. Zira Kur‟an‟ı tebliğ ve tebyin etmekle mükellef olan Hz. Peygamber‟in, 
Kur‟an‟da icmâlen beyan edilen ahir zaman fitnelerini daha kapsamlı haber verdiği bilinen bir 
husustur. 

Rivayetlerde deccâlle alakalı yer alan vasıfların zahirî manasıyla anlaşılması oldukça 
güçtür. Zira rivayetlerin geneli müteşâbih özelliktedir. Müteşâbih rivayetlerin anlaşılmasında 
ise Arap dilindeki mecazın yeri kaçınılmazdır (Müteşâbih hadislerin mecazi yorumuyla ilgili 
örnekler için bkz. Bodur; 2016 s. 230-270). Hadis edebiyatında İbn Fûrek‟le (ö. 406/1015) 
başlayan müteşâbih hadislerin yorumuna dair müstakil eserlerde  (bkz. Bodur, a.g.e., 41-76) 
müteşâbihin kapsamı daha ziyade haberî sıfatlarla tayin edilmiş olsa da kanaatimizce deccâlle 
ilgili bazı bilgileri de bu alana dâhil etmek yanlış olmasa gerektir. Zira ileride daha açık 
görüleceği üzere deccâle ait bazı vasıfların beşer aklı yönünden izah edilmesi ve anlaşılması 
bir hayli güçtür. Dolayısıyla bu türden rivayetlerin te‟vil edilirken dilin imkânlarından istifade 
edilmesi zaruridir. Tarihi arka plana bakıldığı zaman selefin, müteşâbih nasslar karşısında 
tefviz (manayı Allah‟a havale etme) ve tevakkuf metodunu benimsediği görülmektedir 
(Yılmaz, 2012, s. 121-123). Bununla birlikte selefe ait bu saf inanışın sonraki devirlerde başta 
Müşebbihe ve Mücessime gibi fırkalar tarafından su-i istimal edilmesi, Ehl-i sünnet âlimlerini 
makul gerekçelerle te‟vil yöntemini işlevsel hale getirmeye mecbur kılmıştır. Deccâlle ilgili 
rivâyetlerde de aynı husus geçerlidir. Zira ahir zaman fitnesi olarak haber verilen deccâlle 
ilgili bazı vasıfların yorumu oldukça güçtür. Mana ve muhteva bakımından anlaşılmasında 
zorlukların bulunduğu müteşabih ifadelerin, teklif sırrını ortadan kaldıracak bir şekilde lafza 
bağlı yorumlanması uygun değildir. Öyleyse genel manada teşâbüh unsuru bulunan 
rivayetlerin izahında mecazdan istifade son derece yerindedir. İleride de üzerinde durulacağı 
üzere deccâlin alnında yer alan küfür alametini zahiri anlamak buna örnek olarak verilebilir. 
Zira deccâlin alnında açık bir şekilde küfür alametinin yer alması teklif sırrına da uygun 
düşmemektedir. Evet, dünya hayatı imtihandır ve böyle açıktan bir tavsif imtihan sırrına 
muvafık olmasa gerektir. Dolayısıyla bu tür rivayetlerin yorumunda zahiri yorumlardan 
kaçınmak gerekmektedir.  
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Bu araştırmada hadislerde yer alan bilgilerden hareketle deccâle ait özellikler serd 
edilecek, akabinde ise klasik ve modern dönemde ortaya konan makul ve tutarlı yorumlara 
özet bir biçimde yer verilecektir. Hadislerde deccâlin özelliklerine geçmeden önce deccâl 
kavramı üzerinde kısaca durmak isabetli olacaktır. 

Kısaca Deccâl Kavramı 
Deccâl kelimesi, Arap dilinde bir şeyi örtmek, gizlemek, yaldızlamak veya boyamak 

manalarına gelen “decl” mastarından türetilmiş bir sıfattır. Deccâl kelimesinin türediği decl 
mastarı genelde iki şekilde anlaşılmıştır: 1. Deveyi katranla çokça yağlamak. Bu manadan 
hareketle deccâle bu ismin verilmesi, katranın devenin sırtını kuşattığı gibi onun da büyüsü ve 
yalanlarıyla hakkı batıl ile karıştırıp, fitnesiyle her yeri kuşatacak olmasıdır. 2. Kaplamak. 
Decl mastarı kaplamak manasında da kullanılır. Buna göre deccâl kendisine tâbi olan yalancı 
ve hileci kimselerle birlikte büyüsüyle bütün yeryüzünü kaplayacaktır. Zaten bazı hadislerde 
deccâlin çok kısa sürede yeryüzünü dolaşacağı haber verilmektedir (Bkz. İbn Manzur, 
Lisanu‟l-Arab, Deccâl mad, 11/236; Halil b. Ahmed el-Ferahidi, Kitabu‟l-ayn, 2/9). Deccâlin 
kalıp olarak mübalağa ifade eden kipte gelmesi de onun yalanının ne derece tesir icra 
edeceğini ortaya koymaktadır. 

 Bir başka deyişle mübalağa siğası şeklinde gelen deccâl ismi, fitne ve fesadıyla 
ortalığı kasıp kavuracak deccâlin kendi yalanına kendisi inanacak derecede profesyonel bir 
yalancı olacağını akla getirmektedir. Hadis ilminde ise deccâl lafzı yalan söylemeyi meslek 
haline getiren ravileri ifade etmek için kullanılan birinci dereceden bir cerh lafzıdır (İbnü‟l-
Esir, en-Nihaye, 2/102). 

Klasik kaynaklarda ise deccâl, “ahir zamanda ortaya çıkıp göstereceği harikulade 
olaylar sayesinde bazı insanları dalâlete sürükleyeceğine inanılan kişi” şeklinde 
tanımlanmıştır. (Sarıtoprak, İslam ve Diğer Dinlere Göre Deccâl, s. 20.) Meşhur bir nehrin 
adı olan dicle kelimesi de Deccâl ile aynı kökten gelmektedir. Dicle nehri suyuyla yeryüzünün 
değişik kıtalarına uzandığı gibi deccâl de fitnesiyle dünyanın dört bir yanına dağılacaktır (İbn 
Fâris, Mu‟cemu mekâyisi‟l-luğa, 2/330). Kur‟an‟da deccâl lafzı yer almasa da Allah 
Resûlü‟nden nakledilen hadislerde  “muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen 
kişi; bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse” anlamındaki mesih kelimesiyle birlikte “el-
mesîhu‟d-deccâl” ve “mesîhu‟d-dalâle” şeklinde ifadeler yer almaktadır (Sarıtoprak, a.g.e., s. 
20-22; Kuzu, Mehdi Mesih Deccâl, s. 165). 

Ezcümle deccâl kelime anlamı itibariyle “aldatmak, yalan söylemek” manalarına 
gelmekte, ıstılah olarak ise ahir zamanda ortaya çıkacağı hadislerde haber verilen din karşıtı 
bir fitnenin genel ismi olmaktadır. Araştırmanın bir sonraki bölümünde deccâlin vasıflarından 
söz etmek yerinde olacaktır. 

Hadislere Göre Deccâlin Özellikleri 
Makalenin girişinde de ifade edildiği gibi deccâl, itikâdî açıdan hadislerle 

temellendirilmektedir. Zira tefsirlerdeki bazı yorumların dışında doğrudan deccâl inanışını 
resmeden bir ayet söz konusu değildir. Bu ise haliyle deccâlin evsafını hadisler ışığında ortaya 
koymayı zorunlu hale getirmiştir. Deccâlle ilgili hadisler Kütüb-i Sitte başta olmak üzere pek 
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çok hadis kaynaklarında yer almaktadır.1  Fakat tespit edildiğine göre İmam Mâlik eserinde 
deccâlle ilgili tek bir rivayete yer vermiştir. (Sarıtoprak, a.g.mak., s. 71; Hasan Halid, 1986, s. 
200-232, 235). 

Öncelikle ifade etmek gerekirse Hz. Peygamber, deccâl fitnesinden korunmak için 
ümmetine Kehf sûrelerini okumalarını tavsiye etmiş, bazı rivayetlerde Kehf sûresinin ilk on 
ayetini, diğer bir rivayette ise son on ayetini ezberleyen kimsenin deccâl fitnesinden emin 
olacağını haber vermiştir (Ebû Dâvud, Melahim, 14; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 36/43; 
45/508). Yine Allah Resûlü‟nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) deccâl fitnesinden korunmak 
için namazda Allah‟a dua ettiği nakledilmektedir. Hiç şüphesiz bu rivayetler deccâlin 
varlığına dair birer delildir. Öte yandan Allah Resûlü döneminden İbn Sayyad isimli birinin 
deccâl olması ihtimali üzerinde de durulması2 ve meşhur Cessase hadisesi de3 deccâlin 
varlığıyla alakalı önemli ayrıntılar arasındadır. Hadislerde yer alan rivayetleri şu şekilde 
başlıklar halinde incelemek imkân dâhilindedir. 

Deccâllerin Sayısı 
Hadislerde dikkat çeken en önemli özellik deccâllerin sayısı ile ilgilidir. Her ne kadar 

ahir zamanda ortaya çıkacak büyük deccâlin fitnesi farklı olsa da kaynaklarda ondan önce 
onun misyonunu temsil eden deccâllerin farklı dönemlerde ortaya çıkacağı haber 
verilmektedir. Hadis kaynaklarında bu deccâllerin sayısıyla alakalı otuz (Buhari, Fiten, 25; 
Menakib, 22.), otuzdan fazla (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/504; 10/70) ve yetmiş (Ebû 
Ya‟la, el-Müsned, 7/108) rakamları telaffuz edilmiştir. İbn Hacer, yetmiş deccâlin olduğuyla 
alakalı rivayetin zayıf olduğunu ifade etmiştir. (bkz. İbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 14/596.) Başka 
bir rivayette deccâlin sayısının 27 olduğu ve bunlardan dördünün kadın olduğu haber 
verilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 38/380). Hadislerdeki bu rakamsal ifadeler hadis 

                                                           
1 Deccâlle ilgili bazı rivayetlerin yorumu kapsamında kaleme alınan bazı akademik çalışmaları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Selman Kuzu, Hadislerde mehdi ve mehdinin deccâl ve Hz. İsa ile olan münasebeti 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1991: İhsan Yeğen, 
Deccâl ile ilgili hadisler ve değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2002; Osman Bodur, Buhârî Şerhlerinde Deccâl Yorumları  (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi),  Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, 2010. 
2 İbn Sayyad ve Temim ed-Dari kıssası oldukça uzun ve tahlile ihtiyaç duyduğundan başka bir çalışmanın 
konusudur. Bu sebeple burada sadece işaret etmekle yetinilmiştir. Fakat ülkemizde İbn Sayyad konusuyla ilgili 
yüksek lisans düzeyinde çalışmalar yapılmıştır. Bkz. Yasin Tamgüç, İbn Sayyad Hakkındaki Hadislerin 
Değerlendirilmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara 2006; Mustafa 
Kaplan, Rivayet değeri açısından İbn Sayyad Kıssası  (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniv. Sosyal 
Bil. Enstitüsü, Ankara 2006. Ayrıca Ali Kuzudişli, İbn Sayyad meselesini bir makale kapsamında tahlil etmiştir. 
Bkz, Rivayetlerin Yapısal Analizine Giriş: İbn Sayyad ile İlgili Rivayetler Üzerine Bir Yöntem 
Uygulaması, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 2, s. 85-128. 
3 Cessâse hadisesi, Temim ed-Dârî tarafından Allah Resûlü‟ne nakledilen bir olaydır. Hıristiyanların ileri 
gelenlerinden biri iken Şam'dan bir heyetle Medine'ye gelip müslüman olan Temlm ed-Dârî, yolculuk sırasında 
arkadaşlarıyla birlikte uğradıkları ıssız bir adada, adının "Cessâse" olduğunu söyleyen bir hayvanın delaletiyle 
deccâl ile görüştüklerini, elleri ve ayakları zincirle bağlı bulunan deccâlin zamanı gelince ortaya çıkacağını 
kendilerine söylediğini Hz. Peygamber'e anlatmış, o da deccâl hakkında duyduklarının daha önce ashaba 
söyledikleriyle benzerlik göstermiş olmasından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. (Müslim, Fiten 119-121; 
Ebû Davûd, Melâhim, 15; Hadis kaynaklarında detaylı anlatılan bu rivayetle alakalı bkz. Mahmut Yeşil, Temim 
ed-Dârî ve Rivâyetleri, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı:21, s. 91-114.  
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şarihlerince kesretten kinaye kabilinden anlaşılmış, zaman ve şartlara göre nübüvvet iddia 
edecek pek çok yalancı deccâlin zuhur ettiği/edeceği ifade edilmiştir. Öte yandan bazı âlimler 
ahir zamanda ortaya çıkacak büyük deccâl ile diğer deccâller arasındaki en temel farkın, 
ilkinin ulûhiyet, diğerlerinin ise nübüvvet iddia edecek olması olduğuna değinmişlerdir (İbn 
Hacer, Fethu‟l-bârî, 14/596; Ayni, Umdetü‟l-kârî, 20/101; Kastallani, İrşadu‟s-sârî, 15/69). 

O halde hadislerde yer alan bu bilgiler, ahir zamanda zuhur edecek büyük deccâl 
öncesi, onun misyonunu temsil eden pek çok deccâlin ortaya çıkacağını haber vermektedir. 
Nitekim Hz. Peygamber‟den önce bir hayli deccâl ortaya çıktığı gibi bir o kadar da O‟ndan 
sonra zuhur etmiştir. Allah Resûlü devrinde bile Müseylimetü‟l-Kezzab gibi, Secah gibi ve 
bir aralık irtidat eden Tüleyha gibi Deccâller zuhur ettiği bilinmektedir.  

Deccâlin Ortaya Çıkacağı Zaman ve Mekân 
Hadislerdeki bilgiler ışığında Deccâlin ortaya çıkacağı zamanla alakalı kesin ve net bir 

tarih kaydetmek oldukça zordur.  Ancak Allah Resûlü‟nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
nakledilen şu hadisler de deccâlin zuhur edeceği dönemin manevi atmosferinden söz 
edilmektedir: “Deccâl dinin güçsüzleştiği, ilmin yetersiz hale geldiği bir anda ortaya 
çıkar”(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/367), “O günler, iman ve küfrün açıkça kamplaştığı, 
kesin hatlarla birbirlerinden ayrıldıkları günlerdir” (Ebû Davud, Fiten, 1), “O günler, 
akılların çelindiği günlerdir. İnsanlar birbirlerini öldürürler. Öyle ki kişi komşusunu, 
amcaoğlunu, yakınını öldürür de öldüren de, öldürülen de niçin olup bittiğini bilmezler” 

(Müslim, Fiten, 55). 

Deccâlin zuhuruyla İmam Suyuti‟nin naklettiği bir rivayete göre deccâlin herhangi bir 
yüz senenin başında zuhur edeceği ifade edilmekte fakat bunun hangi yüz sene olduğu kesin 
olarak tayin edilmemektedir. (Suyuti, el-Havi, 2/89) Kütüb-i Sitte de yer alan bazı rivayetlerde 
ise deccâlin Rum diyarının (Ebû Dâvud, Melahim, 14) ve İstanbul‟un fethinden sonra zuhur 
edeceği haber verilmiştir (Müslim, Fiten, 34). 

Deccâlin nereden zuhur edeceği konusunda da farklı rivayetler vardır. Bazı sahih hadis 
kaynaklarında deccâlin doğudan zuhur edeceği ifade edilmiştir (Müslim, Hac, 486; Fiten, 119; 
120; Ebû Dâvud, Melahim, 15; Tirmizi, Fiten, 66). Deccâlin çıkacağı yerle alakalı Horasan, 
Isbahan, Şam ve Şam ve Irak arasındaki bir köy gibi değişik mekânlar kayıt edilmiştir 
(Tirmizi, Fiten, 57. Müslim, Fiten, 34, 110; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/224). Görüldüğü 
üzere deccâlin nereden zuhur edeceği konusunda rivayetler birbirinden farklıdır. Söz konusu 
bu hadisleri yorumlayan Said Nursi, ravilerinin hususi içtihatlarının hadis metinlerine 
karışmış olması ihtimalinden söz eder. O dönemde hilafet merkezi olan Şam ve Irak gibi 
yerleri söylemiş olabileceklerine dikkati çekerek özetle şöyle demektedir: Hilafet merkezi 
eski zamanda Şam‟da Irak‟ta ve Medine‟de bulunduğundan, raviler kendi içtihatlarıyla daima 
hilafetin öyle kalacağını sanmışlar ve deccâlin buralarda çıkacağını tasavvur ederek, Halep, 
Şam demişler ve böylece hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tafsil etmişlerdir. 
Said Nursi deccâlin Horasan‟dan çıkacağını haber veren rivayeti ise İslam deccâlinin çıkacağı 
kavmin bir dönem Horasan‟da ikamet etmiş olmasına bağlamıştır (Said Nursi, Şualar, s. 492, 
501; Bu konudaki tartışmalar hakkında derli toplu bilgiler için bkz. Sarıtoprak, s.g.e., s. 73-
74). 
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Deccâlin Yeryüzünde Kalacağı Süre 
Ahir zaman fitnesi deccâlin yeryüzünde kalacağı sürede hadislerde üzerinde durulan 

konulardandır. Bu konuyla alakalı rivayetlere bakıldığında ortak nokta kırk rakamıdır. Söz 
gelimi Allah Resûlü‟nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) nakledilen bir rivayette şöyle 
geçmektedir: “Deccâl kırk gün yeryüzünde dolaşır. Mekke Medine hariç her yere girer. Onun 
bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta ve diğer günleri sizin günleriniz gibidir” 
(Taberani, el-Mu‟cemu‟l-evsat, 10/93). Bu rivayetin başka tariklerinde kırk sabah, kırk gece 

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/363; 3/367) ve kırk yıl (İbn Mace, Fiten, 33) ifadelerine yer 
verilmiştir. Deccâlin yeryüzünde kalacağı süreyle ilgili hadis şarihleri genelde zahiri manaları 
üzerinden kabul edip yoruma tabi tutmamış olsalar da bu konuda en dikkat çekici yorumu 
Aliyyü‟l-Kari yapmıştır. Ona göre deccâl fitnesiyle Müslümanların duygu ve düşüncelerine 
öylesine şiddetli bir şekilde tesir icra edecek ki onun fitnesi karşısında insanlar hayret ve 
şaşkınlık içerisine düşüp, zamanın uzadığını sanacaklar. O fitneye şahit olan kimselere 
yaşadıkları üzüntü ve keder sebebiyle bir gün bir yıl gibi olacaktır (Aliyyu‟l-Kari, Mirkatu‟l-
mefatih, 5/195). 

Bu konuyla alakalı Said Nursî‟nin yorumları da hadislerin anlaşılması bakımından 
farklı bir bakış ortaya koymaktadır. Ona göre bu tür hadisler iki açıdan yorumlanabilir: İlkine 
göre hadis deccâlin kuzey kutbu tarafından çıkacağını haber vermektedir. Orada ise bir gün 
geceli gündüzlü bir yıl kadar uzun olup, altı ayı gece altı ayı ise gündüzdür. Dolayısıyla 
kuzeyden çıkacak bir komite, dinsizliğiyle medeniyet dünyasına saldıracak ve toplumlarda 
Allah‟ı inkâr fikrini yayacaktır. İkincisi ise söz konusu hadislerde deccâlin üç dönemine işaret 
edildiği şeklindedir. Said Nursi Şuâlar isimli eserinde belirtildiğine göre hem büyük Deccâlın, 
hem İslâm Deccâlının “üç istibdat dönemi manasında” üç günleri bulunmaktadır: Birinci gün 
ve devresinde üç yüz senede, ikinci devresinde otuz senede, üçüncü gün ve devresinde bir 
senede yaptığı değişiklikler on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey 
yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır (Bkz. Said Nursi, Şualar, s. 499; Sözler, s. 319; 
Sarıtoprak, s. 76). 

 Deccâlin Kısa Sürede Yeryüzünde Yayılması 
Sahih hadis kaynaklarında deccâle ait olarak zikredilen özelliklerden bir diğeri de 

onun çok kısa bir zamanda yeryüzünde hızlı yayılmasıdır. Buhari de yer alan bir rivayette 
deccâlin çok kısa bir zamanda Mekke-Medine hariç hemen her yeri dolaşacağı haber 
verilmiştir (Buhari, Fiten 25; Tevhid, 31; Tirmizi, Fiten 61). Deccâlin bu derece hızlı 
yayılması ona ait bir fitnedir. Nitekim Sahabe efendilerimiz, deccâlin bu denli hızlı oluşunu 
Allah Resûlü‟ne istifsar etmişler, o da (sallallâhu aleyhi ve sellem) deccâlin önüne bulutu 
katan rüzgâr gibi hızlı olacağını haber vermiştir (Müslim, Fiten 110; Ebû Dâavud, Melahim 
14).  

Deccâlin dünyada hızlı yayılmasıyla ilgili Said Nursi‟nin şu izahlarına yer vermek 
yerinde olacaktır: Deccâl zamanında haberleşme ve seyahat araçları o derece gelişir ki, bir 
hadise bir günde bütün dünyada işitilir. Ve bir adam kırk günde dünyayı dolaşabilecek, yedi 
kıtasını, yetmiş hükümetini görebilecek ve gezebilecektir. Bu rivayet aynı zamanda 
keşfedilmeden on asır öncesinde tren, otomobil, otobüs ve uçak gibi araçlardan mûcizâne 
haber vermektedir (Said Nursi, Şualar, s. 495). 
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Öte yandan deccâlin hızından bahseden bazı rivayetlerde onun bineğinden de söz 
edilmiş ve bu bineğin bir çeşit eşek olduğu ifade edilmiştir. (Hâkim, el-Müstedrek, 4/529) 
Oldukça büyük olan bu eşeğin iki kulağının arasındaki genişliğin kırk arşın olduğu haber 
verilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/367; Hâkim, el-Müstedrek, 4/530). Deccâlin 
bineğiyle alakalı modern dönem de şöyle bir yorum kaydedilmiştir: Deccâlin bineği bir 
uçaktır. Hadisteki iki kulağı arasındaki genişliğin kırk arşın olması da uçağın iki kanadının 
arasındaki kırk arşınlık uzunluktur (Sarıtoprak, a.g.e., s. 83). Hâsılı deccâlin zuhur edeceği 
dönem teknolojik gelişmelerin de had safhada olacağı bir dönemdir. Bu sebeple deccâlin o 
dönemde mevcut bineklerle kısa zamanda dünyayı turlaması, fitnesini her yere yayması 
akıldan uzak bir durum değildir.  

Deccâlin Öldürüp Diriltmesi 
Bazı rivayetlerde deccâlin, öldürüp diriltme şeklinde istidraç kabilinden imkânlarından 

söz edilmektedir. Söz gelimi rivayetlerde deccâlin ilahlık iddiasını kuvvetlendirmek için, 
bedeviler arasında giderek, onlara “deveni diriltirsem rabbin olduğuma inanacak mısın?” 
şeklinde sorular soracağı, buna şahit olan bedevilerin ise ona iman edeceği yer almaktadır. 
Yine deccâlin kardeşi ve babası ölen kimseye de aynı soruları yönelteceği ve onların da 
deccâle iman edecekleri haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/455-6). 
Konuyla ilgili rivayetler lafza dayalı bir biçimde yorumlanmış, deccâlin Allah‟ın dilemesiyle 
öldürme ve diriltme gibi olağan dışı iddialar da bulunabileceği, fakat bunun onun davasının 
yalan ve geçersiz olduğunu ortaya koymaktan başka bir işe yaramayacağı ifade edilmiştir (İbn 
Hacer, Fethu‟l-bârî, 14/615; Ayni, Umdetu‟l-Kârî, 8/435; Kastallani, İrşadu‟s-sârî, 15/80). 

Deccâlin Bazı Kutsal Beldelere Girememesi  
Hadislerde deccâlin hızla dünyada yayılacak olmasına rağmen, değişik rivayetlerde 

Medine‟ye giremeyeceği ifade edilmiştir. Başka bir hadiste Deccâl ve Taun‟un Medine‟ye 
giremeyeceği haber verilmiş, bir rivayette ise değil kendisi deccâlin korkusunun bile oraya 
giremeyeceği ve Medine‟nin yedi kapısında muhafız iki meleğin bulunacağı nakledilmiştir 
(Buhari, Fiten, 27).  Yine Deccâlin Medine‟de bir tarafa ineceği, Medine‟nin üç kez 
sarsılacağı ve oradan kâfir münafığın çıkacağı rivayet edilmiştir (Buhari, Fiten, 27). Başka 
rivayetlerde deccâlin giremeyeceği yerler arasında Mekke ve Kudüs gibi şehirler de 
zikredilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/16). Ahmed b. Hanbel‟in Müsned‟inde yer 
alan bir rivayette ise deccâlin giremeyeceği dört mescid şu şekilde sıralanmıştır: Mescid-i 
Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Tur ve Mescidi- Nebevi (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
5/364). 

Hadis şarihlerince deccâlin Medine‟ye girememesi, çıkış zamanına münhasır olarak 
düşünülmüştür. Yoksa hadiste bundan önceki dönemlere hüküm teşmil edilmiş değildir (İbn 
Hacer, Fethu‟l-Bârî, 16/213). Bazı âlimler ise hadiste özellikle Medine‟nin zikredilmesini, 
Allah Resûlü‟nün mübarek bedeninin burada metfun olması itibariyle bu şehrin şerefli ve 
kıymetli olmasına bağlamışlardır (İbn Ebî Cemre, Behcetü‟n-nufüs, 2/185; Ayrıca bkz. 
Sarıtoprak, a.g.e., s. 83-84). Dolayısıyla ahir zamanın en çetin fitnesi olan deccâl, Allah 
Resûlü‟nün de haber verdiği veçhile o kutlu şehre girmeye güç yetiremeyecektir.  
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Deccâlin alnındaki kâfir yazısı 
Hadis literatüründe deccâlle ilgili önemli vasıflardan birisi olarak alnındaki kâfir yazısı 

yer almaktadır. Buna göre deccâlin iki gözü arasında alnının ortasında herkesin rahatlıkla 
okuyabileceği açık harflerle k-f-r yazısı bulunmaktadır (Buhari, Fiten, 24). Sahih hadis 
kaynaklarında bu yazının her mümin tarafından rahatlıkla okunabileceği ifade edilmişken, 
başka bir rivayette ise sadece deccâlin icraatından hoşnut olmayan kimselerce bu yazının 
okunabileceği haber verilmiştir (Müslim, Fiten 95; Ebû Dâvud, Melahim, 14; Tirmizi, Fiten, 
56). 

Bu tür rivayetlerin yorumunda iki temel yaklaşım dikkati çekmektedir. Cumhurun 
görüşü deccâlin alnındaki bu yazının hakiki manada yazılı olacağı şeklindedir. Allah deccâlin 
küfrüne yalancılığına ve insanları aldatmasına bir alamet olsun diye onun iki alnı arasında 
küfür alameti yerleştirmiştir. Okuma yazma bilen bilmeyen herkes bu yazıyı okuyabilir. 
Mü‟min basiretiyle bu yazıyı okuyabilse de kâfir bilgili olsa da bunu idrak edemez. Deccâlin 
zuhur edeceği dönem harikalar dönemi olacağı için alnındaki yazı da bu çeşit olaylardan 
birisini teşkil etmektedir (Hattabî, A‟lamü‟l-hadis, 4/2332). 

Deccâlin alnındaki bu yazıyı hakiki değil de mecazî olarak yorumlayan âlimler de 
olmuştur. Nitekim Kadı Iyaz‟a göre göre hadisteki bu yazı, deccâlin ortaya çıkacağına dair bir 
alamet olmaktadır (İbn Hacer, Fethu‟l-bârî,  14/612). Buhari şarihi İbn Mulakkin ise deccâlin 
alnındaki yazıyı zahiri ve hakiki manada anlamanın imtihan sırrına uygun düşmeyeceğini, 
dolayısıyla da bundan başka bir mananın kastedildiğini ifade etmiştir (İbn Mulakkın, a.g.e., 
14/599). Modern dönem yorumculardan Said Nursi de deccâlin alnındaki yazıyla ilgili ikinci 
yaklaşımı benimsemiştir. Ona göre bu yazı maddi bir yazı olmayıp, deccâlin başına konulan 
bir küfür alametidir (Said Nursi, Şualar, s. 490). 

Deccâlin Gözündeki Kusur 
Hadislerde deccâlin bir gözünün görme duyusundan mahrum olduğu ifade edilmiştir. 

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) deccâlin bu özelliğinden bahsederken, kendisinden 
önceki peygamberlerin bu hususa işaret etmediğini belirtmiştir (Buhari, Fiten 26; Enbiya, 77; 
Müslim, Fiten, 100, 109). Konuyla ilgili hadislerde yer alan bilgilere bakıldığında deccâle ait 
bu kusurun sağ gözde (Buhari, Enbiya, 77; Müslim, Fiten, 100) olduğunu belirten rivayetler 
olduğu gibi, sol gözde olduğunu söyleyenlerde vardır (İbn Mace, Fiten 33). Buhari 
Şârihlerinden Molla Gürani, deccâlin gözündeki kusurla alakalı şu değerlendirmeyi yapmıştır: 
Ulûhiyet iddiasında bulunacak kadar Allah‟a karşı saygısızlık içerisinde giren Deccâl, suret 
bakımından da en kötü halde olacaktır. İnsanlar onun sûreten bir çirkinliği karşısında hayrette 
kalacak ve onun fitnesinden haberdar olacaklardır (Molla Gürani, Kevseru‟l-Cari, 465a). 

Nitekim hadislerde yer alan diğer bazı tavsiflerde de deccâl oldukça çirkin olarak 
anlatılmıştır. Söz gelimi bazı rivayetlerde deccâlin gözünün çukur (memsuh) olduğu haber 
verilmiş (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/16, 364) daha başka rivayetlerde ise onun gözü 
patlamış üzüm tanesine (Buhari, Fiten, 26), yeşil renkli cama (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
5/123)  ve parlak bir yıldıza (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/79) benzetilmiştir. Yine 
deccâlin gözünde görmeye engel bir et parçası olduğu da rivayet edilmiştir (Taberanî, el-
Mu‟cemu‟l-kebir, 7/84). 
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Rivayetlerden anlaşıldığına göre deccâlin gözünde kusur vardır. Şarihlerin ekserisi 
konuyla ilgili birbirinden farklı hadislerden yola çıkarak deccâlin gözündeki kusuru, hakiki 
anlamda kabul etmişler ve deccâlin sadece tek gözünün değil her iki gözünün de kusurlu 
olduğunda ittifak etmişlerdir (İbn Hacer, Fethu‟l-bârî, 14/609). Deccâl„in sadece gözündeki 
kusurun zikredilmesinin sebebi ise, bu tür kusurların herkes tarafından kolayca idrak 
edilebilecek olmasıdır (İbn Hacer, Fethu‟l-bârî, 13/103). 

Konuyla ilgili Allah Resûlü‟nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) nakledilen “Muhakkak 
Deccâl, şaşıdır, sizin Rabbiniz asla şaşı değildir” (Buhârî, Tevhîd 17; Müslim, İman 274; Ebû 
Dâvûd, Melâhim 14; Tirmizî, Fiten 60; Hâkim, el-Müstedrek, IV/530 (8613); Ahmed b. 
Hanbel, el- Müsned, V/48(2852); İbn Hıbbân, Sahih, XV/183(6780) hadisinin yorumuyla 
alakalı şarihler şu bilgilere yer vermişlerdir: Hadiste Allah‟ın Deccâl gibi şaşı olmadığının 
mukayese edilmesi, hadisin te‟vîl edilmesini gerekli kılmıştır. Zira mahiyeti itibariyle kusur 
olan bir durumun özellikle ön plana çıkartılması, Allah‟ın şaşılığın mahalli olan bir göze sahip 
olduğunu ifade etmek için gelmemiştir. Bu hadiste temsil sanatı vardır. Hadiste şaşılık 
zikredilmiş, fakat bununla Allah‟ın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu temsilen 
haber verilmiştir (İbn Hacer, Fethü‟l-bârî, XIII/390; Kastallânî, İrşâdü‟s-sârî, XV/373; İbn 
Fûrek,  Müşkilü‟l-hadîs, s. 253; bkz. el-Kasrî, Tenbîhü‟l-efhâm, s. 185-186). 

Deccâlin gözündeki kusuru hakiki anlamda kabul eden âlimler olduğu gibi mecaza 
hamledenler de vardır. Bunlardan Aliyyü‟l-Kari, hadislerde haber verilen gözden maksadın da 
fiziki göz olmayıp, kalp gözü olabileceğine işaret etmektedir (Aliyyu‟l-Kârî, Mirkâtu‟l-
Mefatih, 5/190; 6/190 vd). 

Said Nursi‟ye göre de deccâllerin hepsi imansız olacakları için, sadece dünyayı 
görecek gözlere sahip olacaklardır, onlar da ahireti görecek göz yoktur (Said Nursi, Şualar, s. 
499). Ona göre büyük Deccâlın bir gözünün kör, diğeri de ona nispeten kör hükmünde olup, 
gözünde ispritizma nev'inden büyüleyici bir manyetizma, İslâm Deccâlının da, bir gözünde 
teshir edici manyetizma bulunmaktadır. Devamla Said Nursi şu satırları kaydetmektedir: 
"Hatta rivayetlerde, 'Deccâlın bir gözü kördür‟ diye, nazar-ı dikkati gözüne çevirerek, bununla 
deccâlin yalnız bu dünyayı görecek bir tek gözü olacağı ve akıbeti ve ahireti görebilecek 
gözlerden yoksun olacağı haber verilmiştir” (Said Nursi, Şualar, s. 499). 

Ezcümle deccâlin gözündeki kusurun gerçek anlamda olması ihtimal dairesinde olsa 
da bunu suret ve siret bakımından çirkinlik şeklinde anlamak da mümkündür. Ya da Said 
Nursi‟nin ifade ettiği gibi deccâlin gözü sadece bu dünyaya dönüktür. Ahirete ve ukbaya 
bakan bir yönü asla yoktur. Dolayısıyla deccâl kendisine tabi olanlara bu dünyada rahata 
ermenin yollarını gösterecek, onların ahiret nimetlerinden mahrum olmalarına öncülük 
edecektir.  

Deccâlin Cennet ve Cehennemi 
Allah Resûlü‟nün "Hz. Âdem‟in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre 

içerisinde Deccâldan daha büyük bir olay ve fitne yoktur.” (Müslim, Fiten: 126) hadisin de 
buyurduğu gibi, Deccâlın fitnesi yeryüzünün en büyük fitnesidir. Bu fitne kapsamında Allah 
Resûlü‟nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) nakledilen şu hadislerde deccâlin cennet ve 
cehenneminden söz edilmektedir: “Deccâlin beraberinde cennet ve ateş vardır.” “Cennetin ve 
ateşin misli vardır.” “Deccâlin cenneti ateş, ateşi ise cennettir” (Müslim, Fiten, 109; İbn 
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Mace, Fiten, 33; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/397). İbn Hacer‟e göre deccâl insanları 
adeta büyüleyen birisi olduğundan eşyayı olduğundan farklı gösterme yeteneğine sahiptir. 
Dolayısıyla onun cennetinden maksat, kendisine tabi olanlara tattırdığı leziz dünyevi nimetler, 
cehenneminden maksat ise kendisine tabi olmayanlara yapmış olduğu eziyet işkence ve 
azaptır (İbn Hacer, Fethu‟l-Bâri, 16/214). 

Said Nursi ise bu konuda şöyle demektedir: Fitneyi en büyük koz olarak kullanan 
Deccâl, medeniyetin zevk ve eğlencelerini, nefsin hoşuna gidecek her şeyi taraftarlarının, 
dostlarının önüne serer, onları makam, mevki ve maddî imkânlarla el üstünde tutar, refah ve 
saadet sunar, yani onlara bir nevi cennet hayatı yaşatır. Kendini tanımayan kimseleri yokluk, 
azap, işkence ve sıkıntılara atar, hayatlarını zindana çevirir. Hapishaneler onun zamanında bir 
nevi cehenneme döner (Said Nursi, Mektubat, s. 54; Said Nursî, Şuâlar, s. 503, 509). 

Deccâlin yanında ekmekten bir dağ olması 
Deccâlle ilgili rivayetlerden birinde onun ekmek dağları ve su nehirleri bulunduğu 

haber verilmiştir (Buhari, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 114,115). Bilindiği üzere ekmek ve su bir 
insan için zaruri ihtiyaçlardandır. Bu kapsamda Buhari şârihlerinden İbn Battal mezkûr hadisi 
şu şekilde yorumlamıştır: Hadisten açıkça anlaşıldığına göre deccâlin en önemli özelliği 
kendisine tabi olan kimselere, onların en zaruri ihtiyaçlarını vermesi ve bu sayede onların 
gözlerini boyamasıdır. İnsanlar onun elinden ihtiyaçlarını aldıklarından ötürü fitneye 
kapılacaklar ve onun şerrini fark edemeyeceklerdir (İbn Battal, Şerhu‟l-Buhârî, 10/66). 
Zerkeşi, deccâlin insanların gündelik ihtiyaçlarını gidermek suretiyle onlar tarafından kıymet 
göreceğini ve insanlar bu fitneyi bir türlü fark edemeyeceğini ifade etmiştir (Zerkeşi, et-
Tenkıhu li Elfazi‟l-Câmîi‟s-sahih, 2/1245). Dolayısıyla deccâl, kendisine tabi olanların en 
elzem hayati ihtiyaçlarını onlara takdim ederek, bir anlamda kendisini gizleyecek ve pek çok 
kimse onun fitnesini anlayamayacaktır. 

Deccâlin Ölümü 
Deccâlin ölümüyle ilgili sahih hadis kaynaklarında değişik rivayetler vardır. Bu 

rivayetlere göre Hz. İsa, iki melekle birlikte Şam‟ın doğusundaki minareye inecek, deccâli 
arayacak ve Lud kapısında onu öldürecektir. Allah Resûlü‟nün Miraca çıktığında Hz. İsa ile 
karşılaştığı ve onun kendisine deccâli öldüreceğini haber verdiğine dair rivayetlerde vardır 
(Müslim, Fiten, 110; Tirmizi, Fiten, 59, 62; İbn Mace, Fiten 33; el-Hâkim, el-Müstedrek, 
4/488, 545). Deccâlin ölümüyle ilgili rivayetler genelde hadis şarihleri tarafından lafza bağlı 
bir şekilde yorumlanmış, Hz. İsa‟nın hakiki anlamda bir dağın tepesine inip Deccâli 
öldüreceği fikri savunulmuştur (İbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, 6/287; Aynî, Umdetu‟l-Kârî, 7/90; 
Kastallanî, İrşâdu‟s-sârî, 15/81). Said Nursi ise deccâlin öldürülmesini, bir şahsın 
öldürülmesinden daha ziyade, materyalist bir akımla dine karşı olan bir fikir akımının 
öldürülmesi şeklinde anlamaktadır (Said Nursi, Şualar, s. 493). Bu yaklaşımıyla Said Nursî, 
Deccâle bir şahsı manevi şeklinde yaklaşmaktadır. 

Sonuç 
Netice itibariyle ifade etmek gerekirse deccâl, ahir zamana ait en önemli fitnelerden 

biridir. Bazı müfessirler tarafından bir kısım ayetler deccâle işaret ediyor şeklinde yorumlansa 
da bu konudaki tafsîlî bilgiler hadislerde yer almaktadır. Hadislerde deccâlin ortaya çıkacağı 
yer, kusurları, olağanüstü halleri ve ölümü gibi vasıfları net bir biçimde haber verilmiştir. İlk 
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dönemlerde bu türden rivayetlerin yorumunda zorlama anlayışlar ileri sürülmüş olsa da 
özellikle Said Nursi gibi çağdaş yorumcular, günümüz verilerini de hesaba katarak daha 
anlaşılır ve tutarlı tevillere yer vermişlerdir. Özellikle Nursi‟nin deccâli şahıstan ziyade bir 
şahsı manevi şeklinde görmesi dikkat çekicidir. Ona göre deccâlle alakalı hadisler müteşabih 
kabilindedir. Dolayısıyla bu tür rivayetler yorumlanırken teklif sırrını ortadan kaldıran 
tevillerde bulunmak doğru değildir. Lafzi yorumlardan kaçınmak isabetli olandır.  

Yine teknolojik imkânların gelişmesiyle, deccâle ait bazı vasıfların daha rahat yoruma 
konu edildiği ifade edilebilir. Zira deccâlin yeryüzünü kısa sürede dolaşması, bineğinin 
mahiyetiyle alakalı bilgiler günümüz dünyasında daha rahat idrak edilebilmektedir. Nitekim 
bazı kaynaklarda deccâlin binek olarak kullanacağı merkebinin iki kulağı arasındaki 
mesafenin, uçağın iki kanadı arasındaki uzunluğun kırk arşın olduğu şeklinde te‟vil edilmesi 
oldukça ilgi çekicidir. Yine deccâlin fitnesinin az bir zaman diliminde bütün dünyaya 
yayılmasını günümüz teknolojik veriler sayesinde daha makul anlamak olasıdır. Zira 
dünyanın adeta küresel bir köy halini aldığı şu dönemde, deccâlin muhtelif haberleşme 
vasıtalarıyla kendi amansız fitnesini tüm dünyaya duyurması anlaşılabilir niteliktedir. 
Dolayısıyla deccâle ait rivayetlerin hususi ile günümüz bilgileri sayesinde daha makul bir 
şekilde te‟vil edilmesi, hem nassların anlaşılmasına katkı sunması hem de bu türden 
rivayetlerin aklen izahı güç diye reddedilmesine engel teşkil etmektedir. 
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UZUN DÖNEM FAĠZ ORANLARININ BELĠRLEYĠCĠLERĠ: OECD 
ÜLKELERĠNE YÖNELĠK BĠR PANEL VERĠ ANALĠZĠ 

 
Muharrem AFġAR*   Emrah DOĞAN** 

Öz 

Uzun dönem faiz oranlarındaki bir değişimin tasarruflar, borçlanma maliyeti, mali açıkların sürdürülebilirliği ve 
yatırım kararlarının alınmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu çalışmada, OECD ülkeleri için uzun dönem 
faiz oranlarının belirleyicileri araştırılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 33 OECD ülkesinde 2006-2014 dönemi 
için Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group) yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. 
Çalışmada, GSYH, kamu borçları, enflasyon oranı ve kısa dönem faiz oranlarındaki değişikliklerin uzun dönem 
faiz oranları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre, OECD ülkelerinde 
enflasyon oranı ve kısa dönem faiz oranlarının uzun dönem faiz oranları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır. GSYH ve kamu borçlarında yaşanacak değişiklerin ise, uzun dönem faiz oranları üzerinde 
anlamlı ve negatif bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, kısa dönem faiz oranlarındaki değişikliklerin GSYH, kamu 
borçları ve enflasyon oranı değişikliklerine göre uzun dönem faiz oranları üzerinde daha güçlü etkisinin olduğu 
sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzun Dönem Faiz Oranları, Panel Veri Analizi, Genişletilmiş Ortalama Grup 

Jel Sınıflandırması: E43, G12,C33. 

 

DETERMINANTS OF LONG-TERM INTEREST RATES: A PANEL DATA ANALYSIS FOR OECD 
COUNTRIES 

 

Abstract 

A change in the long-term interest rate is a key function of accumulated savings, the cost of borrowing, the 
sustainability of fiscal deficits and making decisions related to investments. In this study, it is aim to investigate 
determinants of long-term interest rates in OECD countries. In this context, the study was conducted on 33 
OECD countries for the period 2006-2014 by using Augmented Mean Group (AMG) methodology. This study 
examines the effects of changes in gross domestic product (gdp), government debt, inflation and short-term 
interest rates on long-term interest rates. In respect of empirical findings, indicate that inflation and short-term 
interest rates have turned out to significant and positive impact on the long-term interest rate of OECD countries. 
However, the impact of gross domestic product (gdp) and government debt on long-term interest rates are 
estimated to be negative and statistically significant. In addition, the effect of short-term interest rate is higher 
than the effect of gross domestic product (gdp), government debt and inflation. 

Keywords: Long-Term Interest Rates, Panel Data Analysis, Augmented Mean Group 

Jel Classification: E43, G12, C33.  

 

1. GĠRĠġ 
 

Ekonomik işleyişte uzun dönem faiz oranlarının uzun dönem tasarruf birikimleri ve yatırım 
düzeylerinin belirlenmesi, borçlanma maliyeti, mali açıkların sürdürülebilirliği ve 
makroekonomik politikaların aktarım mekanizması sürecinde önemli işlevleri bulunmaktadır. 
Uzun dönem faiz oranları bir taraftan tasarruf birikimlerini ve firmaların yatırım kararlarını 
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belirlerken, diğer taraftan hanehalkı tüketim davranışlarını etkilemesi yoluyla, ülkenin 
ekonomik büyümesi ve enflasyon oranı dinamiklerinin önemli bir belirleyicisi olmaktadır. Bu 
nedenle, politika yapıcılar, finansal analistler ve şirketler tarafından gelecekteki faiz 
oranlarına dayalı kararlar alınması sürecinde, uzun dönem faiz oranları eğilimlerinin 
belirlenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir  (Adrian ve Shin, 2009; Blinder, 2010; 
Wade, 2010). 

Uzun dönem faiz oranları ekonomideki faiz oranlarına duyarlı kilit sektörlerden konut, 
otomobil ve yatırım gibi sektörleri etkilerken; emeklilik ve varlık değerlemelerine ilişkin 
kurumsal kararlar da faiz oranlarından önemli ölçüde etkilenmektedir (Saher ve Herbert, 
2010). Merkez bankaları açısından ise para politikası sürecinde uyguladıkları kısa vadeli faiz 
oranları tahvil bono gibi finansal piyasa araçları uzun dönem faiz oranlarında değişime neden 
olmaktadır (Güloğlu ve Orhan, 2008). Geleneksel parasal aktarım mekanizması işleyişine 
göre; merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranlarında yaptığı değişimler, uzun vadeli menkul 
kıymetlere olan talebi değiştirerek, faizlerdeki değişimin yönüne göre tahvil, bono gibi 
menkul kıymetlerin piyasa değerini etkileyecektir. Bu çerçevede örneğin merkez bankalarının 
kısa vadeli faiz oranlarını düşürme gibi bir karar alması durumunda, uzun vadeli menkul 
kıymetler kısa vadeli menkul kıymetlere göre daha fazla talep edilecektir. Böyle bir durumda 
uzun vadeli menkul kıymetlerin fiyatları artış göstererek uzun dönem faiz oranlarını 
düşürecektir ( Bank of England, 1999) . Dolayısıyla merkez bankalarının uyguladıkları para 
politikalarının uzun dönem faiz oranları üzerinde yarattığı değişimler, bireyler ve firmaların, 
tüketim, harcama, yatırım ve tasarruf kararlarında etkili olarak, merkez bankasının enflasyonu 
kontrol altında tutmasına ve fiyat istikrarı amacına hizmet etmektedir. 

Gertler ve Karadi (2013), uzun vadeli faiz oranının para politikası aktarım mekanizmasında 
önemli bir rol oynadığı yönündeki bulgusu; Turner (2014)’ün belirttiği gibi son yıllarda 
özellikle gelişmiş ekonomilerde para politikasında uzun dönem faiz oranlarının bir ara hedef 
haline gelmesi uzun dönem faiz oranlarının artan önemini vurgular niteliktedir. Ancak, uzun 
dönem faiz oranlarının gelecekteki eğilimiyle ilgili doğru bilgilerin eksikliği, politika 
yapıcıların, organizasyonların ve finansal analistlerin faiz eğilimlerine göre geleceği doğru bir 
şekilde planlama yeteneğini zayıflatmaktadır (Adrian ve Shin, 2009). Bu çerçevede önemli 
olan ekonomiye yönelik gelecek planları ve kararları alınırken, faiz oranları eğilimlerinin 
eksik enformasyon nedeniyle doğru politika ve kararların alınmasını engelleyen tahmin 
güçlüğünün giderilmesidir. Bu yüzden uzun dönem faiz oranları belirleyicilerinin tespit 
edilerek, uzun dönem faiz oranları eğilimlerinin belirlenmesi geleceğe dair politikaların 
belirlenmesinde kritik bir öneme sahiptir.  

Bu çalışmada da OECD ülkeleri için uzun dönem faiz oranlarının belirleyicileri 
araştırılmaktadır. Çalışmada OECD ülkeleri için uzun dönem faiz oranlarının belirleyicileri, 
Eberhardt ve Teal (2010, 2011) ile Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen 
“Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group)” yöntemi aracılığı ile incelenmiştir. 
Bu yöntemin önemi kesitler arasındaki bağımlılıkları da göz önüne alarak (cross-section 
dependency) kesit denklemlerinin farklı katsayılarının tahmini için kullanılabilmesinden 
gelmektedir. Çalışmada kullanılacak olan veri seti 2006-2014 dönemi yıllık verilerini 
kapsamakta ve 2008 global krizinin etkilerinin görülmesine de olanak tanımaktadır. 
Çalışmanın uzun dönem faiz oranı değişikliklerinden sorumlu faktörlerin tespit edilerek,  
politika karar alıcılarına ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
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Altı bölümden oluşan çalışmada, çalışmanın bundan sonraki ikinci bölümünde uzun dönem 
faiz oranının muhtemel belirleyicileri araştırılırken, üçüncü bölümde literatür taraması 
yapılmış, dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve yöntem olarak kullanılan 
Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group) yöntemi açıklanmış,  sonraki 
bölümde elde edilen ampirik bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde ise, çalışmada elde edilen 
bulguların değerlendirilmesine ve sonuç kısmına yer verilmiştir. 

2. UZUN DÖNEM FAĠZ ORANLARININ BELĠRLEYĠCĠLERĠ 

2.1. Kamu Borcu 

Literatürde birçok ampirik ve teorik çalışmalar kamu borçlarının uzun dönem faiz oranlarının 
önemli bir belirleyicisi olduğuna ancak bu etkinin yönü ve boyutunun tartışmalı olduğuna 
işaret etmektedir.  

Kamusal borçlanmaya gidilerek kamu açıklarının finanse edildiği bir görüşe göre, kamusal 
borçlanmaya gidilmesi özel kesimde servet artışına neden olmakta ve bu artış özel kesim 
tüketim harcamaları artışına yol açarak enflasyon, GSYİH ile faiz oranlarında artışa neden 
olmaktadır (Çetin, 2005:67). Bu görüşe göre; devletin artan kamu harcamalarını finanse 
edebilmek için piyasadan borçlanma gereği duyması, özel kesim yatırım oranını düşürerek 
dışlama etkisine sebep olması nedeniyle kamu borçlarıyla uzun dönem faiz oranları 
üzerindeki belirleyiciliğinin pozitif olması beklenmektedir ( Ichiue ve Shimizu, 2015) . 

Öte yandan Ricardocu Denklik Hipotezi; bu görüşe katılmayarak devletin yapmış olduğu ek 
bir harcamayı borç alarak finanse etmesi durumunda, alınan kamu borcunun faizi ile birlikte 
ödenecek olması, beraberinde gelecekte vergi yükünde artışı getirmektedir. Kamusal 
borçlanmaya gidilmesi özel kesimde servet artışına neden olsa da, gelecekte artan vergi 
yüklerini ödeyebilmek için vergi veren özel kesim tasarruflarını artıracaktır. Dolayısıyla 
Ricardocu Denklik Hipotezine göre, kamusal borçlanma gelecekte artan vergi yükününde 
etkisiyle özel kesimde servet artışına yol açmayarak enflasyon, GSYİH ile faiz oranları 
üzerinde etkili olmayacağını ileri sürmektedir (Çetin, 2005:67). Diğer taraftan Ricardocu 
Denklik Hipotezine göre, kamu borç artışının yol açacağı gelecek vergi yükü artışının ne 
olacağının belirsizliği, özel kesimde gereğinden fazla tasarruf artışına neden olabileceği ve 
böyle bir durumda Ricardocu Denklik Hipotezi’nin güçlü formunun söz konusu olabileceği 
ifade edilmektedir. Ricardocu Denklik Hipotezi’nin güçlü formunun gerçekleşmesi 
durumunda da kamu borçları artışının enflasyon, GSYİH ile faiz oranları üzerinde negatif 
etkiye sahip olabileceği ileri sürülmektedir (Barro, 1974:1095-1117). Sonuç olarak; böyle bir 
durumda kamu borçlarındaki artışın uzun dönemli faiz oranları ile negatif ilişkide olacağı 
anlaşılmaktadır. 

2.2. Enflasyon 

Enflasyon oranı faiz oranlarının artış ve azalışında temel belirleyicilerinden biridir 
(Thorbecke & Zhang, 2009). Enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi ilk kez açıklayan 
Irwing Fisher’e göre, reel faiz oranının uzun dönemde sabit olduğu varsayımı altında 
fiyatlardaki bir artış durumunda uzun vadeli yaratılan enflasyonist beklentiler nominal faiz 
oranında eşit değişmeler meydana getirerek, enflasyondaki artışla bire bir artmaktadır. Bir 
başka anlatımla, enflasyondaki bir artış nominal faizlere tümüyle yansımasıyla 
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sonuçlanmaktadır (Fisher, 1911). Fisher etkisi olarak bilinen bu görüşe göre paranın büyüme 
oranındaki sürekli bir artış, öncelikle nominal faiz oranlarında bir düşmeye neden olmakta, 
sonrasında ise çıktı ve enflasyonda görülen artışlar faiz oranlarını da kademeli olarak 
artırmaktadır (Şimşek ve Kadılar, 2006:99). Wu (2005),  uzun vadeli faiz oranlarının uzun 
vadeli enflasyon beklentileri ile ilişkili olduğunu savunmaktadır. Goodfriend (1993), uzun 
dönem faiz oranlarının enflasyon oranları değişikleriyle birlikte hareket ettiğini ve uzun 
dönem faiz oranlarının otomatik bir mekanizma ile enflasyon beklentilerine göre değiştiğini 
belirtmektedir. Ireland (1996) ise; politika karar alıcılarının, uzun dönem faiz oranlarındaki 
görülecek hızlı artışların, enflasyon beklentilerindeki artış olarak açıkladıklarına işaret 
etmektedir. Dolayısıyla enflasyon oranı ve buna bağlı olarak uzun dönemli enflasyon 
beklentilerinin, uzun dönem faiz oranların temel belirleyicilerinden biri olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

2.3. Gelir 

Ekonomik aktivitelerin ve ülke ekonomilerinin performansının en önemli göstergesi 
konumunda olan ulusal gelirde (GSYİH) görülecek artış, diğer bir anlatımla nominal 
GSYİH’da görülecek artış, beraberinde hane halkı ve firmaların daha çok harcama yapmasına 
yol açmaktadır. Böyle bir durum ise, harcamalarda görülecek artış daha yüksek bir para 
talebine neden olmakta, bu artışın para arzından fazla (az) olması durumuna göre ise, uzun 
dönem faiz oranları yükseliş (azalış) eğilimi göstermektedir (Konadu vd., 2012:262). 
Ekonomik büyüme ile uzun dönem faiz arasındaki ilişkiyi inceleyen Gale ve Orszag (2004), 
çalışmalarında ABD ekonomisinde ekonomik büyümedeki sürekli düşüşlerin, uzun dönem 
faiz oranlarından etkilendiği belirtilmiştir. Saher ve Herbert (2010) ise, büyüyen bir 
ekonominin yatırımcıların borç verilebilir fonlara olan talebinin artışına yol açtığına ve 
Hoelscher (1983), Al-Saji (1993) ile Cebula’nın (1998) çalışmalarıyla benzer şekilde, uzun 
dönem faiz oranlarıyla GSYİH arasında pozitif bir ilişki meydana getirmekte olduğunu ifade 
etmektedir.  

2.4. Kısa Dönem Faiz Oranları 

Kısa vadeli faiz oranlarında yaşanacak bir değişim tahvil, bono gibi uzun vadeli menkul 
kıymetler piyasa değerini etkileyerek, uzun dönem faiz oranı değişimine neden olmaktadır. 
Kısa vadeli faiz oranlarındaki bir azalış (artış) durumunda, yatırımcılar uzun vadeli menkul 
kıymetlere olan talebini artıracak (azaltacak) ve böylece uzun vadeli menkul kıymetlerin 
fiyatlarını artırması (azaltması) sonucu, uzun dönem faiz oranlarını düşürmektedir 
(artırmaktadır) (Bank of England, 1999:4). Moreno (2008)’inde belirttiği gibi uzun dönem 
faiz oranları,  farklı vadelerdeki getirileri dengelemek adına bugünkü kısa dönem faiz oranları 
ve piyasa beklentilerine göre oluşacak kısa dönem faiz oranlarına bağlı olarak değişmektedir. 
Diğer bir ifadeyle uzun dönem faiz oranları, uzun vadeli menkul kıymetlerin vadelerine uygun 
olacak şekilde gelecekte beklenen ağırlıklı ortalama kısa dönem faiz oranları tarafından 
belirlenmektedir (Taylor, 1995). Uzun dönem faiz oranlarının değişimlerinde kısa dönem faiz 
oranlarının önemli belirleyicisi olduğunu ifade eden Beklentiler Teorisi’ne göre ise, uzun 
dönem faiz oranlarındaki değişim kısa dönem faiz oranlarındaki değişimlere bağlıdır. Teoriye 
göre uzun dönem faiz oranları şimdiki ile gelecekte beklenen kısa vadeli faiz oranlarına göre 
belirlenmekte ve kısa dönem faiz oranlarındaki aynı yönlü hareket, uzun dönem faiz 
oranlarının aynı yönlü hareketiyle sonuçlanmaktadır (Şengönül ve Genç, 2012:111).  
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Şekil 1’de OECD ekonomilerinde kısa ve uzun dönem faiz oranı hareketleri, Beklentiler 
Teorisi’ni doğrular niteliktedir. Şekil 1 incelendiğinde ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve 
Türkiye ekonomilerinde kısa dönem nominal faiz oranları ile 10 yıllık uzun dönem nominal 
faiz oranları 2006’dan 2008 Küresel Kriz’ine kadar ki süreç ve 2008 Küresel Kriz’i şeklinde 
iki alt dönem şeklinde incelendiğinde kısa ve uzun dönem faiz oranları hareketleri genel 
eğiliminin aynı yönlü olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 1: OECD Ülkelerinde Kısa Dönem ve Uzun Dönem Faiz Oranları. 

 

Kaynak: OECD ve EUROSTAT 

3. LĠTERATÜR 

Tasarruf, yatırım düzeyi ve özellikle yatırımların verimliliklerine göre sıralanarak daha karlı 
yatırımlara öncelik verilmesi sürecinde kilit rol oynayan uzun dönem faiz oranlarının 
belirleyicilerine yönelik,  literatürde bir çok teorik ve ampirik çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan bazıları Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

 

 

Tablo 1: Uzun Dönem Faiz Oranının Belirleyicilerine Yönelik Yapılmış Çalışmalar 

ÇalıĢma Ülke/Dönem Yöntem Sonuçlar 
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Al-Saji 
(1993) 

İngiltere (1960-
1992)  

İki Aşamalı En 
Küçük Kareler 

Bütçe açıkları, beklenen enflasyon, reel para arzı, reel 
bütçe açığı, reel kamu harcamaları, dış ticaret açığı 
değişkenleri ile nominal ve beklenen reel uzun dönem 
faiz oranları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, 
nominal ve beklenen uzun dönem faiz oranının, 
incelenen değişkenlerden önemli derecede etkilendiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Hoelscher 
(1983) 

ABD (1952:3-
1976:2) 

VAR Analizi Beklenen enflasyonun, parasal faktörlerin ve ekonomik 
faaliyetin kısa vadeli faiz oranlarının temel 
belirleyicileri olduğunu ve federal borçlanmanın 2. 
Dünya Savaşı sonrası dönemde kısa vadeli faiz 
oranlarına önemli bir etkisi olmadığı bulguları elde 
etmiştir. Bununla birlikte, uzun vadeli faiz oranı ile 
bütçe açığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğu 
sonucuna varmıştır. 

Ireland 
(1996) 

ABD (1959:1-
1994:4)  

Sıradan En 
Küçük Kareler 

10 yıllık ABD tahvil faiz oranları ile beklenen 
enflasyon oranı, risk primi değişkenleri arasındaki 
ilişkinin Lucas modeliyle araştırıldığı çalışmada; uzun 
dönem faiz oranlarının istikrarlı ve risk priminin de 
oldukça küçük olduğu görülmektedir. Çalışmada uzun 
dönemli faiz oranı hareketlerinin uzun dönem beklenen 
enflasyon değişiklerini yansıttığını göstermektedir. Bu 
nedenle uzun dönem faiz oranı beklenen enflasyonun 
seyri için önemli bir göstergedir sonucuna ulaşılmıştır. 

Kinoshita 
(2006) 

19 Sanayileşmiş 
Ülke (1971-2004) 

Genel Denge 
Analizi ve Panel 

Veri Analizi 

Kamu borçlarıyla uzun dönem faiz oranları arasındaki 
ilişkinin incelendiği çalışmada elde edilen tahmin ve 
simülasyon sonuçlarına göre, kamu borçlarının uzun 
dönem faiz oranları üzerindeki etkisi küçük olma 
eğilimindedir. Ancak kamu borcuyla birlikte kamu 
tüketim harcamalarında da artış olması durumunda bu 
etki daha yüksek olmaktadır. Çalışmada ayrıca kamu 
borçlarının yarattığı dışlama etkisinin sınırlı olmasına 
rağmen, ekonomik etkisinin göz ardı edilemeyeceği 
sonucuna varılmıştır. 

Idier vd. 
(2007) 

ABD ve AB 
Ülkeleri (1986-

2005) 

Vektör Hata 
Düzeltme Modeli 

Uzun dönem faiz oranlarının yapısal belirleyicilerinin 
araştırıldığı çalışmada, likidite fazlalıkları, ABD 
menkul kıymetlerine olan yabancı talebi ve borsa 
performansının, ABD uzun dönem faiz oranlarını 
doğrudan, Euro Bölgesi ülkeleri uzun dönem faiz 
oranlarını ise dolaylı olarak, etkilediği bulunmuştur. 

Saher ve 
Herbert 
(2010) 

Pakistan (1975-
2008) 

Johansen 
Eşbütünleşme 

Testi 

Uzun dönem faiz oranı hareketlerinde finansal açıklığın 
rolünün araştırıldığı çalışmada, bütçe açığında yüzde 
1’lik artışın uzun dönem faiz oranında 40 baz puan 
artışa yol açtığı tespit edilmiştir. 

Konadu vd. 
(2012) 

ABD (1999-2009) Johansen 
Eşbütünleşme 

Testi 

Gecelik faiz oranları, beklenen enflasyon oranı, bütçe 
açığı, doğrudan yabancı yatırımlar ve GSYİH’nin, 30 
yıllık ABD tahvil faiz oranları üzerinde istatistiki olarak 
anlamlı bir etkisi vardır. Ayrıca çalışmadaki tüm 
değişkenlerin uzun dönem faiz oranları değişikliklerini 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 109 

açıklamakta başarılı olduğu bulguları elde edilmiştir. 

Hassan ve 
Nassar 
(2015) 

ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya 
ve Japonya(1970-

2010) 

Regresyon 
Analizi ve 
Granger 

Nedensellik 
Analizi 

Kamu borcu ve kamu harcamaları ile uzun dönem faiz 
oranları arasındaki ilişkiyi enflasyon oranı, işsizlik ve 
GSYİH kontrol değişkenleri aracılığıyla araştıran 
çalışmanın bulgularına göre; kamu borçları ve kamu 
harcamalarının uzun dönem faiz oranları üzerine, bu 
beş ülkede açık bir etkisinin olmadığını bulmuşlardır. 
Çalışmada elde edilen bulgular, kamu borçlarının 
dışlama etkisi yaratmadığını da göstermektedir. 

Araç 
(2015) 

Euro Bölgesi 
Ülkeleri(2000-

2014) 

Doğrusal 
Olmayan 

Eşbütünleşme 
Yaklaşımı 

Kısa dönem ve uzun dönem faiz oranları arasındaki 
uzun dönem ilişki, beklentiler teorisi aracılığıyla 
araştırıldığı çalışmada, kısa dönem ve uzun dönem faiz 
oranları arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan bir uyum 
mekanizmasıyla durağan olduğu sonucuna ulaşılmış ve 
elde edilen bulguların beklentiler teorisini destekler 
nitelikte olduğu görülmüştür. 

 
4. ARAġTIRMVA VERĠ SETĠ VE YÖNTEM 
Bu çalışmada, OECD ülkeleri için uzun dönem faiz oranlarının belirleyicileri 
araştırılmaktadır. Bu amaçla kullanılan panel veriler Ek 1’de yer alan 33 OECD ülkesini 
kapsamakta ve 2006-2014 yıllık verileri için OECD, EUROSTAT ve Dünya Bankası 
tarafından yayınlanan verilerden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlere Tablo 
2’de yer verilmiştir. 
 

Tablo 2: Değişkenler ve Gösterimi 
 

DeğiĢkenler Açıklama 
longinterest Uzun Dönem Faiz Oranı 
debt Kamu Borcu/GSYH(%) 
growth Reel GSYH 
inflation Beklenen Enflasyon Oranı1 
sinterest Kısa Dönem Faiz Oranı 
 
OECD ülkeleri için uzun dönem faiz oranları ile reel GSYH, kamu borçları, beklenen 
enflasyon oranı ve kısa dönem faiz oranları arasındaki ilişkinin araştırılmasında Eberhardt ve 
Teal (2010, 2011) ile Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen Genişletilmiş Ortalama 
Grup (Augmented Mean Group) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, kesitler arasındaki yatay 
kesit bağımlılığını dikkate alarak,  kesit denklemlerinin farklı katsayılarının elde edilmesine 
imkan tanımaktadır. Buna göre tahmin edilecek modele ilişkin farklı katsayılar şu şekilde elde 
eldilebilir: 
yit=βi'xit+uit       uit=αi+λi' ft+ εt                                                                                                    (1) 
xmit=πmi+δ'mi gmt+ρ1mif1mt+…+ρnmifnmt+ vmit                                                                         
m=1,……,k      ve  f.mt ⊂ ft 
ft=φ'ft-1+ εt     ve    gt= κ' gt-1+ εt                                                                                             
 

                                                           
1 Beklenen Enflasyon Oranı;   enflasyon oranı verilerinden Hodrick-Prescott Filtresi yardımı ile elde edilmiştir. 
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1 nolu eşitlikte yer alan xit gözlemlenebilir değişkenlerin vektörünü, ft grupları etkileyen 
faktörleri, λi ise faktörlerin kesitlere olan farklı etkilerini, m=1,…,k k tane gözlenebilen 
değişkeni ifade etmektedir. Eberhardt ve Bond (2009) yönteme ilişkin tahminin öncelikle ilk 
aşamada birinci fark OLS modeline, birinci farklarında (T-1) tane zaman kukla değişeni 
eklenerek 2 nolu eşitlik tahmin edilmektedir. Ardından 2 nolu eşitliğin tahmini yardımıyla 
elde edilen kukla katsayıları 3 nolu eşitlikte verildiği gibi kesit bağımlılıklarını içerecek 
şekilde bağımsız değişken olarak kullanılmakta ve her bir kesit için ayrı ayrı tahmin edilen 
denklemlerin ortalaması alınarak Genişletilmiş Ortalama Grup katsayıları elde edilmektedir. 
Δ yit=b' Δxit+ + εit                                                                                                   (2) 
⇒   =  
yit=ai+ b'i xit+cit+di  +eit                                                                                                        (3) 

AMG= N-1  
 
5. BULGULAR 
 
Çalışmada ilk olarak analize dahil olan panel veri setinde, yatay kesit bağımlılığının tespiti 
için, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen, CDLM testi yapılmıştır. Bu test yardımıyla yatay 
kesit birimlerinin birbiriyle bağımlı olup olmadıkları, diğer bir ifadeyle seriye belli bir şok 
gelmesi durumunda tüm yatay kesit birimlerinin söz konusu şoktan aynı derece etkilenip 
etkilenmediği tespit edilmektedir. CDLM testi: 

 )  N(0,1)                      (4) 

şeklinde belirlenmekte olup, testte T zaman kesiti boyutunu, N ise yatay kesit boyutunu ifade 
etmektedir. Buradan elde edilen test istatistiği H0: “Yatay Kesit Bağımlılığı Yoktur” boş 
hipoteziyle sınanmaktadır. Söz konusu teste ilişkin sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 
 

Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 
 CDLM testi  Prob 
dlonginterest 20.21 0.000 
ddebt 35.97 0.000 
dgrowth 49.47 0.000 
dinflation 35.96 0.000 
dsinterest 45.24 0.000 
 
Tablo 3’deki CDLM test sonuçlarına göre, yatay kesit bağımlılığının olmadığına ilişkin boş 
hipotez istatistiki olarak reddedilmektedir. Elde edilen bu sonuç çalışmada kullanılan panel 
veri setinde yatay kesit bağımlılığının olduğuna işaret etmektedir. 
Panel veride yatay kesit bağımlılığının varlığı nedeniyle, kullanılan veri setinde daha tutarlı ve 
etkin sonuçların alınabilmesi için yatay kesit bağımlılığına da göz öne alan 2. nesil birim kök 
testlerinden Pesaran (2007) CADF birim kök testi yapılmıştır. CADF testinde, hata teriminin 
tüm seriler için ortak ve her seriye özgü olmak üzere, iki kısımdan meydana geldiği varsayımı 
altında: 
 
Yit=βiYi,t-1+uit                                                                                                                                                                                          (5) 
uit=λift+εit                                                                                                                                                                                                   (6)  
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şeklinde ifade edilmekte olup, ft daima durağan olduğu varsayılan gözlenemeyen ortak öğeyi 
 εit ise bağımsız ve özdeş dağılan seriye özgü öğeyi temsil etmektedir. Buradan yatay kesit 
bağımlılığının, gözlenemeyen ortak öğenin varlığından kaynaklandığı varsayımı altında. H0: 
βi=0 “Birim kök vardır” ve H1: βi<0 “Birim kök vardır”  hipotezleriyle sınanmaktadır. Söz 
konusu CADF birim kök test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

 
Tablo 4: CADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Adı Test 
İstatistiği 

% 1 Kritik değer % 5 Kritik değer % 10 Kritik 
değer 

longinterest -1.1520 -2.360 -2.160 -2.050 
Δ longinterest 2.610 -2.360 -2.160 -2.050 
debt -1.632 -2.360 -2.160 -2.050 
Δdebt 2.610 -2.360 -2.160 -2.050 
growth -1.117 -2.360 -2.160 -2.050 
Δ growth 2.610 -2.360 -2.160 -2.050 
inflation -2.015 -2.360 -2.160 -2.050 
Δ inflation 2.610 -2.360 -2.160 -2.050 
sinterest -1.097 -2.360 -2.160 -2.050 
Δ sinterest 2.610 -2.360 -2.160 -2.050 
 
CADF birim kök testi sonuçlarına göre, panel veri setinde modele dahil edilen kesitler 
arasında değişen değişkenlerin I(0) düzeyinde durağan olmadığı, ancak I(1) düzeyinde 
durağan hale geldiğini göstermektedir. 
 
 Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group) yöntemine göre elde edilen her bir 
değişkene ilişkin kesit regresyon sonuçları ise Tablo 5’te verilmiştir. 
 

Tablo 5: AMG Regresyon Sonuçları 
 Katsayı Z istatistik Prob 
ddebt -.05628649 -2.29 0.022** 
dgrowth -.0344304 -2.29 0.004* 
dinflation .0951202 4.33 0.000* 
dsinterest .2246801 3.76 0.000* 
Not: * ve **  sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
 
OECD ülkelerinde beklenen enflasyon oranı ve kısa dönem faiz oranlarının uzun dönem faiz 
oranları üzerinde beklenildiği gibi pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. GSYH ve kamu 
borçlarında yaşanacak değişiklerin ise, uzun dönem faiz oranları üzerinde anlamlı ve negatif 
bir etkide bulunmaktadır. 
 

 
6. SONUÇ 
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Uzun dönem faiz oranları, firma ve tüketici tercihleri, para ve maliye politikası duruşları, 
ekonomik görünüm ve beklentiler, yatırım kararları gibi etkenler üzerinde önemli rol 
oynamaktadır. Faiz oranlarının; tasarrufların arzı ve yatırımlara olan talep tarafından 
belirlendiği bilinse de, faiz oranlarının düzeyinin ne olacağının tahmin güçlüğü ile 
karşılaşılmaktadır. Faiz hareketlerine göre tüketici, firma yatırım kararları, para ve maliye 
politikası duruşlarında alınacak kararlarda faiz oranının hareket yönü ve ne oranda olacağının 
belirsizliği, özellikle geleceğe dair politikaların belirlenmesi ve uzun dönemli büyümenin 
devamlılığın sağlanmasında, uzun dönem faiz oranını belirleyen faktörlerin belirlenmesinin 
önemini artırmaktadır. Ekonomide herhangi bir fiyatın belirlenmesi gibi, uzun dönem faiz 
oranlarına yön veren faktörlerin belirlenerek, oranın özellikle düşük belirlenmesi ekonomi 
için faydalıdır. Örneğin uzun dönem faiz oranının düşük belirlenmesi durumunda borçlanma 
maliyetlerini azaltarak, yatırımları teşvik eder ve dolayısıyla gelecekte uzun dönemli 
ekonomik büyümeyi olumlu etkiler. 
Çalışmada OECD ülkelerinde uzun dönem faiz oranının belirleyicilerinin araştırılması 
hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak OECD ülkelerinde (33 ülke) 2006-2014 yılları 
arasındaki yıllık verilerini içeren panel veri seti ile hem yatay kesit bağımlılığını dikkate alan, 
hem de her kesite ait farklı katsayıları tahmin edilmesini mümkün kılan, “Genişletilmiş 
Ortalama Grup yöntemi” ile regresyon elde edilerek analiz gerçekleştirilmiştir.  
Elde edilen tahmin sonuçlarına göre; OECD ekonomilerinde kamu borçlarının uzun dönem 
faiz oranları üzerinde zayıf, ancak anlamlı ve negatif bir etkisi bulunmaktadır. Bu sonuç, 
kamu borçlarında artışın faiz oranını artırarak, özel sektör yatırımlarının azalışı yoluyla 
ekonomik büyümeyi engeller tezine, diğer bir anlatımla dışlama etkisi (crowding-out) 
geleneksel görüşüne terstir. Öte yandan elde edilen bulgu; ekstrem Ricardocu Denklik 
Hipotezi’ni destekler niteliktedir ve özellikle son yaşanan 2008 Küresel Kriz’i gibi ekonomik 
kriz ya da daralma dönemlerinde, kamu kesiminin borçlanmaya gitmesinin, özel sektör 
yatırımı ve dolayısıyla ekonomik büyümeye olumsuz yansımayacağı söylenebilir. 
Beklenen enflasyon oranının ise uzun dönem faiz oranı üzerinde beklenildiği gibi anlamlı ve 
pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Elde edilen sonuç, Rahman (2009) ve Konadu vd. (2012) ile 
uyumlu bir şekilde, beklenen enflasyondaki artışın uzun dönem faiz oranı üzerinde yukarı 
yönlü bir baskı yaptığını ve uzun dönemli faiz oranını artıcı bir belirleyici olduğunu ifade 
etmektedir.  
Kısa dönem faiz oranlarının ise, uzun dönem faiz oranları üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkisi bulunmaktadır. Bu bulgu; kısa ve uzun dönem faiz oranı hareketlerinin aynı yönlü 
olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Merkez bankaları, para politikası kararlarının, kısa vadeli 
faiz oranlarıyla uzun dönem faiz oranlarını etkilediğini ima etmektedir.  
Reel GSYH büyümesindeki artışın, uzun dönem faiz oranı üzerinde negatif ve anlamlı bir 
etkisi bulunmaktadır. Bu sonuç gelirle uzun dönem faiz oranının ters yönlü hareket ettiğini 
ifade etmektedir.  
Diğer taraftan çalışmanın gösterdiği önemli sonuç ise; kısa dönem faiz oranlarındaki 
değişikliklerin reel GSYH, kamu borçları ve enflasyon oranı değişikliklerine göre uzun 
dönem faiz oranları üzerinde daha güçlü etkisinin olduğudur. 
Bu çalışmada elde edilen bulgular; kamu borçları, beklenen enflasyon ve kısa dönem faiz 
oranı ve gelirdeki herhangi bir değişikliğin, uzun dönem faiz oranının belirleyicileri olduğu 
tezini desteklemektedir. Elde edilen bulguların uzun dönem faiz oranının belirleyicilerine 
yönelik politika yapıcı ve karar alıcılara, uzun dönem büyüme, fiyat istikrarı ve finansal 
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piyasaların direncini güçlendirerek, finansal istikrara katkı sağlayacak politikaların 
geliştirilmesi için yol gösterici olması beklenmektedir. 
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 Ülkeler  Ülkeler  Ülkeler 

1 Almanya 14 İspanya 26 Polonya 

2 Amerika Birleşik 
Devletleri 15 İtalya 27 Portekiz 

3 Avustralya 16 İsveç 28 Slovak Cumhuriyeti 

4 Avusturya 17 İsviçre 29 Slovenya 

5 Belçika 18 İzlanda 30 Şili 

6 Birleşik Krallık 19 Japonya 31 Türkiye 

7 Çek Cumhuriyeti 20 Kanada 32 Yeni Zelanda 

8 Danimarka 21 Kore 33 Yunanistan 

9 Finlandiya 22 Lüksemburg   

10 Fransa 23 Macaristan   

11 Hollanda 24 Meksika   

12 İrlanda 25 Norveç   

13 İsrail     
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ÖĞRENCILERIN ĠSTATISTIK DERSINE YÖNELIK TUTUMLARI: GEÇERLILIK 
VE GÜVENIRLIK ÇALIġMASI 

 
Südabe SALĠHOVA*  Vefa MEMMEDOVA** 

 

Öz 

Öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla yapılan bu çalıĢmada, çalıĢma evreni olarak 
Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü’nde 2015-2016 eğitim-
öğretim yılında öğrenim gören, istatistik dersi alan veya daha önce bu dersi almıĢ öğrenciler seçilmiĢtir. 
Örneklemi oluĢturan 110 öğrenciye 3 kademeli anket uygulaması yapılarak, öğrencilerin istatistik dersine, 
istatistiğe ve bu dersi almıĢ oldukları öğretim görevlisine olan tutumları öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın 
yapılma amacı, öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını belirlemek, okudukları okulun, cinsiyetin ve 
sınıf düzeyinin tutumlarına etkisini incelemek ve ulaĢılan bulgular sonucunda istatistiğe yönelik tutum ölçeğinin 
geçerlilik ve güvenirlik özelliğine sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu araĢtırmada, veriler araĢtırmacılar 
tarafından geliĢtirilen Ġstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıĢtır. Faktör analizi sonucunda  43 
tutum maddesi 4 faktör (Anlatılan Dersin Yeterliliği faktör öz değeri 15,100 ve açıkladığı varyansı %35,117; 
Ġstatistik Kaygısı-Korkusu faktör öz değeri 4,685 ve açıkladığı varyansı %10,894; Ġstatistikten Keyif Alma faktör 
öz değeri 2,899 ve açıkladığı varyansı %6,743; Öğretmenle Ġlgili GörüĢler  faktör öz değeri 2,435 ve açıkladığı 
varyansı %5,664) altında incelenmiĢtir. Dört faktör toplam açıklanan varyansın %58,417’lik kısmını 
kapsamaktadır ve 43 maddelik ölçek için iç tutarlılık Cronbach α=0,953 olarak hesaplanmıĢtır. Varılan sonuca 
göre, elde edilen bulguların istatistik dersine yönelik tutumların geçerlilik ve güvenirlik özelliğine sahip olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ġstatistik, Tutum, Ölçek, Geçerlilik, Güvenirlik. 

 

STUDENTS ATTITUDES TOWARD STATISTICS LESSON: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 

 

Abstract 

The students, who attended statistic lessons during the academic year of 2015-2016 at the Azerbaijan State 
Economy University or took these lessons before, had been selected to conduct this survey, which is focused on 
measuring the students’ attitudes toward statistics. Thus, it was aimed at finding the students’ attitudes toward 
statistics and lecturer of that lesson by applying three-stage survey application on 110 students who compose the 
subject of this survey. One of the main goals of this survey is to detect the students’ attitudes toward statistics, as 
well as to examine how the school they study at, gender and class level effects on their attitudes, and to 
determine whether or not the attitude scale toward statistics has the validity and reliability features in 
consequence of gained indications. The data of this survey had been collected with the Scale of Attitude Toward 
Statistic Lesson modified by survey makers. As a result of the factor analysis, 43 attitude items were investigated 
under 4 factors (Factor’s eigenvalue of Qualification of Represented Lesson - 15,100 and its declared variance - 
%35,11; Factor’s eigenvalue of Anxiety-Fear from Statistic - 4,685 and its declared variance - %10,894; Factor’s 
eigenvalue of Enjoyment of Statistic - 2,899 and its declared variance - %6,743; Factor’s eigenvalue of Opinions 
about Teachers - 2,435 and its declared variance - %5,664). The four factors include 58,417% of the total 
variance explained and for the 43-item scale, internal consistency was calculated as Cronbach α =0,953. 
According to the results, it can be said that the findings obtained have the validity and reliability features of the 
attitudes towards statistics lesson. 

Keywords: Statistics, Attitude, Scale, Validity, Reliability.  

 
                                                           
* Dr., Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi, Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi 
** ArĢ. Gör., Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi, Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi 
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GiriĢ 
Günümüzde Ġstatistik; yeni araĢtırmalarla, yeni yöntemlerle sürekli geliĢen ve her 

bilimsel alana uygulanabilen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Ġstatistikçiler, araĢtırmacı 
kimlikleriyle ülkenin finans, sağlık, ekonomi, tarım, eğitim gibi pek çok alanına  sağlıklı 
Pazar açılımlar getirmekte, aynı zamanda sosyal sorunların çözümüne de çok önemli 
katkılarda bulunmaktadır.  Özellikle  ülkemizde  Avrupa  Birliği  çalıĢmaları  kapsamında  
istatistik  biliminin  ve  istatistikçinin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle de, çoğu 
üniversitenin hemen hemen her bölümünde istatistik dersi yer almaktadır.  

Öğrencilerde istatiğe yönelik tutumların oluĢmasında dersdeki baĢarı durumlarıyla 
beaber, öğretim üyesinin de büyük etkiye sahip olduğu bir gerçektir. Bu konuda farklı 
üniversitelerde yapılan çalıĢmaların sonuçlarına geçmeden önce kısaca araĢtırma evrenimizi 
oluĢturan Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi hakkında 
genel bir bilgi verilecektir. Azerbaycan’da ilk türkce üniversite eğitimi veren Türk Dünyası 
ĠĢletme Fakültesi Prof. Dr. Turan Yazgan’ın çabaları sonucunda 1992 yılında kurulmuĢtur. 
1992 yılında, Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı ve Halk Tasarrufatı Enstitüsü Rektörlüğü 
arasında yapılan yeni bir anlaĢma sonucu 4 yıllık eğitim-öğretim süresi olan bir fakültenin 
açılmasına karar verilmiĢtir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayıs 1992 
tarih ve 240 sayılı kararı ile Halk Tasarrufatını Ġdare Etme Enstitüsü’nde, Ġstanbul 
Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi modeline uygun olarak Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi 
kurulmuĢtur. Fakültenin içinde bulunduğu Halk Tasarrufatı Enstitüsü Azerbaycan 
Yükseköğretimi’ni düzenlenmeye yönelik çalıĢmalarına bağlı olarak 2001 yılı Mayıs ayında 
kapatılmıĢ ve Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi de Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi’ne 
bağlanmıĢtır. 

Kurulduğu ilk yıllarda dersler Türkiye’den gelen öğretim üyeleri tarafından 
verilmekteydi. Fakat, zaman içinde Türkiye veya yurtdıĢında yüsek lisans/doktora yapmıĢ 
öğretim üyeleri ile beraber, fakülteden mezun olup da yurtdıĢında derece yapmıĢ öğretim 
üyeleri de akademik kariyerlerini fakültede devam ettirmiĢlerdir. ġu andaysa fakültede hem 
Azerbaycanlı, hem de Türkiyeli, hem de yabancı uyruklu öğretim üyeleri tarafından ders 
verilmektedir. Fakülte kurulduğu zaman sadece ĠĢletme Bölümü üzere eğtim verilmekteydi, 
fakat 2001 yılında fakültede Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü ve 2011 yılında Turizm ve Otelcilik 
Bölümü açılmıĢtır. ġu anda fakültede 3 bölüm faaliyet göstermektedir.  

Öğrencilerin genelde bir derse iliĢkin akademik baĢarılarının onların, söz konusu derse 
yönelik geliĢtirdikleri düĢünülen olumlu veya olumsuz tutumlarla iliĢkili olduğu yaygın bir 
Ģekilde bilinmektedir. Ġstatistiğe yönelik tutum insanların, nesneler, durumlar veya istatistik 
öğrenme ile iliĢkili olarak olumlu veya olumsuz eğilimleri olarak ifade edilebilir (Chiesi ve 
Primi, 2009: 310). Yapılan araĢtırmalarda tutum ile baĢarı arasında pozitif yönde korelasyon 
bulunduğu ifade edilmektedir (Aiken, 1970; AĢkar, 1986; Tekindal, 1988; Saracaloğlu, 1990; 
Roberts ve Reese, 1987).  

Öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumları inançlar, yaĢ, baĢarı, cinsiyet, geleneksel olan 
geleneksel olmayan öğrenci, matematik dersine iliĢkin baĢarı gibi değiĢkenler dikkate alnarak 
çalıĢılmıĢtır. Bazı araĢtırmacılar isatistiğe yönelik olumsuz tutum ve inançların istatistiği 
öğrenmeyi engelleyebileceğini ifade etmektedirler (Roberts ve Bilderback, 1980; Roberts ve 
Reese, 1987; Roberts ve Saxe, 1982).  
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Öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla birçok istatistik tutum 
ölçeği geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bazıları: 1) Ġstatistik Tutum Anketi (Statistics Attitudes 
Survey: Roberts ve Bilderback, 1980), 2) Ġstatistiğe Yönelik Tutum (Attitudes Toward 
Statistics: Wise, 1985), 3) Ġstatistik Tutum Ölçeği (Statistics Attitudes Scale: McCall, Belli ve 
Madjidi, 1980), 4) Ġstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği (Survey of Attitudes Toward Statistics 
Scale: Schau, Dauphinee, Del Vecchio ve Stevens, 1995). 

Ülkemizde yükseköğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla çok az sayıda 
araĢtırma yapılmıĢ ve ölçek geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada yükseköğretim düzeyindeki lisans 
öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumlarını belirlemek için var olan ölçme araçlarına yeni bir 
istatistik tutum ölçeği geliĢtirilerek katkıda bulunmak amaç edilmiĢtir. 

AraĢtırma Problemi 
 Ġstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği bir ölçme aracında bulunması gerek özelliklere sahip 
midir? Yani güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı mıdır? 

Örneklem 
Bu çalıĢmada 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemi Azerbaycan Devlet Ġktisat 

Üniversitesi Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü’nde öğrenim gören tüm 
öğrenciler evreni oluĢturmaktadır. ÇalıĢma evreninden rastgele olarak seçilen 39 kız (%35,5) 
ve 71 erkek (%64,5) öğrenci olmak üzere toplam 110 lisans öğrencisi bu çalıĢmanın 
örneklemini oluĢturmuĢtur. 

Ölçme Aracının Hazırlanması 
 Ölçme aracının geliĢtirilmesi için ilk önce istatistiğe yönelik, istatistik dersine yönelik 
ve bu dersi almıĢ oldukları öğretim görevlisine yönelik olarak bir madde havuzu 
oluĢturulmuĢtur. Madde havuzu oluĢturulurken ilk önce bu alanda yapılan çalıĢmalar gözden 
geçirilerek, istatistiğe, istatistik dersine ve öğretim görevlisine yönelik olmak üzere olumlu 
veya olumsuz anlam içeren 60 tutum maddesi yazılmıĢtır. Tutum cümlelerinden “kesinlikle 
katılmıyorum”dan (1) baĢlayarak “kesinlikle katılıyorum”a (5) doğru derecelendirilmiĢ 5’li 
likert tipi taslak ölçek oluĢturulmuĢtur. 

Ölçeğin Puanlaması 
Bireyler ölçek içerisinde yer alan tutum ifadelerine ne derecede katıldıklarını gösteren 

dereceleri iĢaretleyerek tepkide bulunmaktadırlar. Burada tepkide bulunmak anlamında 
kullanılan, bireylerin verilen ifadelere katılıp katılmadıkları anlamına gelmektedir. Bireylerin 
tutum ifadelerine tepkileri (1,2,3,4,5) sıralı sayısal değerler verilerek puanlama yaplmaktadır. 
Bireylerin tutum ifadelerine verdikleri tepkileri ölçerken, “kararsızım” ifadesine de yer 
verilmiĢtir. Bireylerin toplam puanı, verdiği tepkilerin karĢılığı olan değerlerin toplanarak 
toplam tutum puanına ulaĢması ile belirlenir. Toplam tutum puanlarının yüksek olması 
sonucunda, bireyin söz konusu tutum düzeyinin olumlu anlamda yüksek olması anlama 
gelmektedir. Aksi durum söz konusu olduğunda, bireyin söz konusu tutumunun düĢük olduğu 
kabul edilir. 

Öneriler doğrultusunda gerçekleĢtirilen değiĢikliklerden sonra Azerbaycan Devlet 
Ġktisat Üniversitesi Türk Dünyası ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü’nde öğrenim görmekte 
olan 20 kiĢilik gruba pilot uygulama yapılmıĢtır. Pilot uygulamadan elde edilen veriler SPSS 
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16.0 paket programı kullanılarak madde toplam korelasyonları hesaplanmıĢtır. Madde-toplam 
korelasyonu 0.40’ın altında olan maddelerin madde ölçe gücünün zayıf olduğu düĢüncesiyle 
araĢtırmacı tarafından ölçekten çıkarılmıĢtır. Bunun sonucunda 60 maddelik tutum 
maddesinden 43 tutum maddesi ölçülmek istenen psikolojik yapıyı ortaya çıkaracak yüksek 
düzeyde madde-toplam korelasyonuna sahip olduğundan ölçekte kalmasına karar verilmiĢtir.  

Son ölçeğin uygulanması durumunda bir cevaplayıcının 43 maddelik tutum ölçeğinden 
elde edecği minimum tutum 43, maximum tutum puanı ise 215 olacaktır. 

AraĢtırmanın bu aĢamasından sonra 110 kiĢilik öğrenci grubuna uygulanan anket 
sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda istatistiğe yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik ve 
geçerliği çalıĢılmıĢtır. 

BULGULARIN DEĞERLENDĠRILMESĠ 
Ölçme Aracının Güvenirlik ÇalıĢması 

Ġkinci uygulamadan elde edilen verilen tekrar SPSS 16.0 paket programı kullanılarak 
analiz edilmiĢtir. Ġstatistik tutum ölçeğine ait iç tutarlılık anlamında Cronbach Alfa (α) 
güvenirliğine bakılmıĢtır. Güvenilirlik analizi, daha önceden belirlenmiĢ bir ölçek türüne göre 
hazırlanmıĢ ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçer. Burada tutarlılıktan kasıt, sadece 
ölçeğe uygun olarak sıralanabilir (ordinal scale) yanıtlar içeren sorulara verilen yanıtların 
tutarlılığıdır. 

GeliĢtirilmeye çalıĢılan ölçeğin güvenirlik düzeyi Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 
α=0,953’tür. Hesaplanan α=0,953’lük güvenirlik katsayısı ölçeği oluĢturan tutum maddeleri 
arasında yüksek düzeyde iç tutarlılık olduğunu ifade etmektedir. Genel kabul edilmiĢ görüĢe 
göre güvenirlik katsayısına iliĢkin ölçüt değerleri Ģöyle yorumlanır: 

0<α<0,5 olduğu zaman ölçek güvenilir olarak kabul edilmez. 

0,5<α<0,6 olduğu zaman ölçeğin güvenirlik derecesi kötü kabul edilir. 

0,6<α<0,7 olduğu zaman ölçeğin güvenirliği Ģüphelidir. 

0,7<α<0,8 olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilirdir. 

0,8<α<0,9 olduğu zaman ölçek iyi düzeyde güvenilirdir. 

0,9<α<1 olduğu zaman ölçek mükemmel düzeyde güvenilirdir. 

Verilen ölçüt değerlerine bakıldığı zaman çalıĢmamızda kullanılan tutum maddeleri 
arasında güvenirlik katsayısı mükemmel derecededir.  

Tablo 1. Tutum Maddelerine Ait Ġstatistikler 

No Tutum Maddeleri Madde 
Ortalaması 

Madde 
Standart 
Sapması 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu 

Madde Silme 
Güvenirlilik 

Katsayısı 

1. 

Dersin içeriği, ders için 
tanımlanmıĢ olan öğrenme 
kazanımlarını karĢılayacak 
Ģekilde tanımlanmıĢtı 

4,03 ,818 ,526 ,952 
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2. 

Derste kullanılan öğrenme ve 
öğretme yöntemleri, ders için 
tanımlanmıĢ olan öğrenme ve 
öğretme yöntemlerine 
uygundu 

4,20 ,822 ,631 ,952 

3. 

Haftalık ders konuları, ders 
için belirtilmiĢ olan haftalık 
konu dağılımına uygun olarak 
yürütüldü 

4,11 ,952 ,485 ,952 

4. 

Ders için verilen kaynaklar ve 
ders materyalleri, ders için 
verilmiĢ olan kaynaklarla 
uyumluydu 

4,32 ,898 ,541 ,952 

5. 

Derste kullanılan ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri, 
ders için belirtilen öğrenme 
ve ölçme yöntemlerine 
uygundu 

3,90 ,986 ,564 ,952 

6. Dersin konuları ve içeriği iyi 
planlanmıĢtı 3,88 ,984 ,648 ,952 

7. Dersle ilgili yeterli kaynak 
önerildi 4,07 1,064 ,512 ,952 

8. 
Derste ara sınav, ödev, proje, 
örnek olay vb. sayısı 
yeterliydi 

3,65 1,178 ,452 ,953 

9. 
Derste verilen, proje, ödev, 
örnek olay vb. çalıĢlamlar 
geliĢimime katkı sağlamıĢtır 

3,67 1,220 ,520 ,952 

10. 
Sınav soruları ve yapılan 
değerlendirmeler baĢarımızı 
ölçecek nitelikteydi 

3,95 1,078 ,609 ,952 

11. Sınav sonuçları beklentime 
uygun geldi 4,09 1,088 ,530 ,952 

12. Ġstatiğtiği seviyorum 3,07 1,239 ,643 ,951 

13. Ġstatistik zor olduğu için 
derslerde çok sıkılıyorum 3,52 1,304 ,618 ,952 

14. 

Ġstatistiksel bulguları 
rahatlıkla yorumlayabilecek 
düzeyde istatistiki bilgiye 
sahibim 

2,95 1,070 ,424 ,953 
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15. Ġstatistiksel kavramları 
anlamakta zorlanıyorum 3,32 1,248 ,494 ,952 

16. Kimse bana istatistiğin kolay 
olduğunu iddia edemez 2,97 1,310 ,412 ,953 

17. Ġstatistiksel problemler 
çözmekten büyük keyif alırım 2,58 1,344 ,579 ,952 

18. Ġstatistiğin alan olarak keyifi 
olduğunu düĢünüyorum 2,97 1,245 ,490 ,952 

19. Ġstatistikle ilgili araĢtırmalar 
okumayı seviyorum 2,53 1,186 ,424 ,953 

20. Ġstatistik dersinden bir an 
olsun çekinmiyorum 3,23 1,239 ,564 ,952 

21. 
Ġstatistik çalıĢmanın zaman 
israfından baĢka birĢey 
olmadığını düĢünüyorum 

3,82 1,228 ,568 ,952 

22. 

Ġstatistik çok karmaĢık simge 
ve formülleri içeriğinden 
dolayı beni fazlasıyla 
ürkütmektedir 

3,15 1,270 ,506 ,952 

23. Ġstatistiğin çok ilgi çekici 
olduğunu düĢünüyorum 3,14 1,185 ,658 ,951 

24. 
Ġstatistiğin bana iĢ bulmada 
yardımcı olacağını 
düĢünüyorum 

3,23 1,122 ,531 ,952 

25. Ġstatistik konularından 
oldukça korkuyorum 3,38 1,341 ,516 ,952 

26. Ġstatistik kelimesini bile 
duymak beni ürkütüyor 3,87 1,307 ,530 ,952 

27. Zorunlu olmasa istatistik 
dersine girmezdim 3,48 1,555 ,501 ,953 

28. 
Öğretmen derste örnek 
verince konuyu daha kolay 
anlıyorum 

4,46 0,905 ,604 ,952 

29. Öğretmen sorularımı açık ve 
net olarak cevaplar 4,02 1,075 ,692 ,951 

30. Öğretmen ismimi bilir 4,55 ,884 ,474 ,952 

31. Öğretmen güler yüzlüdür 3,64 1,217 ,504 ,952 
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32. 
Öğretmene dersle ilgili 
düĢüncelerimi rahatça 
söylerim 

3,90 1,149 ,647 ,951 

33. Öğretmene karĢı 
güleryüzlüyüm 3,97 1,079 ,614 ,952 

34. Öğretmenin konuĢmalarını 
anlarım 4,14 1,036 ,661 ,951 

35. Yardım istediğimde 
öğretmene söylerim 3,86 1,177 ,607 ,952 

36. Öğretmen arkadaĢım gibidir 2,93 1,232 ,554 ,952 

37. Öğretmen bana güvenir 3,31 1,107 ,698 ,951 

38. Öğretmen beni anlamaz 3,74 1,131 ,615 ,952 

39. Öğretmen dersi sıkıcı anlatır 3,80 1,225 ,616 ,952 

40. Öğretmen derste konuĢunca 
canım sıkılır 3,85 1,240 ,669 ,951 

41. 
Derste öğretmenin sürekli 
eleĢtirmesi beni dersten 
soğutuyor 

3,66 1,236 ,544 ,952 

42. Derste öğretmen öğrenci 
dialogu azdır 3,74 1,178 ,449 ,953 

43. Öğretmenin arkadaĢça 
tavırları beni derse çekiyor 3,48 1,247 ,619 ,952 

Cronbach Alfa Katsayısı (α)= 0,953 

 
 3 baĢlık altında toplanmıĢ olan soruların madde ortalası ve standart sapmasına tabloda 
yer verilmiĢtir. Dersle ilgili soruların madde ortalamalarına baktığımızda çoğunun 4’ün 
üzerinde değer aldığını görmekteyiz. Bu da dersin iĢleyiĢinde genelde bir sıkıntı olmadığını 
bize göstermektedir. Aynı Ģekilde 1’in altında olan sapmalar da bu düĢünceyi destekler 
yöndedir. Tabloya baktığımız zaman “Ders için verilen kaynaklar ve ders materyalleri, ders 
için verilmiĢ olan kaynaklarla uyumluydu” sorusunun madde ortalamsı en yüksektir (4,32) ve 
standart sapması da 0,898’dir.  

 Ġstatistiğe yönelik düĢüncelerin yer aldığı soruların madde ortalaması ise genelde 3’ün 
altında ve 3’ün bir az üstünde değerler almıĢtır. Yani öğrenciler istatistikle ilgili 
düĢüncelerinde daha çok kararsız kalmıĢlardır. Standart sapmaların da yüksek olması bu 
düĢünceyi destekler niteliktedir. 

 Öğretim görevlisine yönelik soruların yer aldğı bölümde de yanıtların öğretim 
görevlisine karĢı iyi niyet taĢıdığı, olumlu sonuçların yer aldğı görülmektedir. Özellikle 
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“Öğretmen derste örnek verince konuyu daha iyi anlıyorum” ve “Öğretmen ismimi bilir” 
sorularının madde ortalaması 5’e yakındır. Ve standart sapmaları da 1’in altındadır.  

Ölçme Aracının Geçerlik ÇalıĢması 
 Geçerlilik kavramına farklı yazarlar tarafından farklı Ģekilde tanımlar verilmiĢtir. 
Kısaca geçerlilik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, baĢka herhangi bir özellikle 
karıĢtırmadan, doğru ölçebilme derecesidir (Tekin, 1977: 33). Farklı tanımlar verilmiĢ olsa da, 
bu tanımların her birinin ortak özellikleri dikkate alındığında üç özelliğe vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Birincisi, kullanılan ölçme aracının ölçülmek istenen özelliğe uygun olup 
olmaması, ikincisi ölçümün kurallara uygun olarak doğru biçimde yapılıp yapılmadığı, 
üçüncü ise ölçümlerin gerçekten ölçülmek istenen özelliği yansıtıp yansıtmadığıdır (ġencan, 
2005: 773). 

 Bu çalıĢmada geliĢtirilmeye çalıĢılan “Ġstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ile ilgili yapı 
geçerliliği çalıĢılmıĢtır. Yapı geçerliliği ölçekte yer alan maddelerin ölçülmek istenen 
özellikle yüksek düzeyde iliĢki vermesi ve faktörler arasındaki iliĢkilerin de kurama uygun 
olması durumunu ifade etmesi gibi kabul edilir. AraĢtırmada istatistik tutum ölçeğinin yapı 
geçerliliğine sahip olup olmadığını belirlemek için faktör analizi kullanılmıĢtır.  

Faktör analizi, birbiriyle iliĢkili çok sayıda değiĢkeni bir araya getirerek az sayıda 
kavramsal olarak anlamlı yeni değiĢkenler bulmayı, keĢfetmeyi amaçlayan çok değiĢkenli bir 
teknik olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2002: 472).  

Eldeki çalıĢma kapsamında elde edilen verilerin Faktör analizine uygun olup 
olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmıĢtır. KMO testi 
değiĢkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu test etmeye çalıĢan bir 
uygunluk testidir. 0-1 arasında değer alan KMO 0,8’in üzerinde bir değer aldığında iyi olarak 
kabul edilir (ġencan, 2005: 780). 

Tablo 2. Tutum Ölçeğine Ait KMO ve Bartletts Test Ġstatistikleri 

Kaiser Mayer Olkin (KMO) Örneklem Uygunluğu Ölçüsü ,861 

Bartletts Küresellik Testi YaklaĢık Ki-Kare Değeri 3367,3 

Serbestlik Derecesi 903 

Anlamlılık Düzeyi (Sig.) ,000 

 

 ÇalıĢmamızda KMO değerinin 0,861 değeri aldğını görüyoruz ki, bu da kabul 
edilebilir bir sonuçtur. Ve anlamlılık düzeyi p<0,05 Ģartına uygun geldiğinden araĢtırmada 
kullanılan veriler normal dağılım özelliğine sahiptir. 

 Yaptığımız çalıĢmada türetilecek faktör sayısı için değiĢkenlere ait Öz değerler 
(Eigenvalues) kullanılmıĢtır. Kullanılan yöntem sonucunda 43 maddelik soru setinin 4 faktör 
altında toplandığını ve her bir föktörün güvenirlik katsayısı, faktörlere ait öz değerleri, 
açıklanan varyans yüzdesi ve açıklanan yığmalı varyans yüzdesini Tablo 3’de görebiliriz. 

Tablo 3. Ġstatistik Tutum Maddelerine Ait Ġstatistikler Ġle Ölçek Faktörlerine Ait 
Faktör Yükleri 
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Sr 3 ,824    

Sr 7 ,819    

Sr 28 ,816    

Sr 2 ,776    

Sr 6 ,671    

Sr 8 ,647    

Sr 10 ,631    

Sr 30 ,615    

Sr 5 ,606    

Sr 1 ,605    

Sr 9 ,601    

Sr 34 ,538    

Sr 11 ,514    

Sr 25  ,825   

Sr 22  ,806   

Sr 26  ,804   

Sr 15  ,780   

Sr 13  ,740   

Sr 16  ,707   

Sr 27  ,706   

Sr 21  ,637   

Sr 40  ,581   

Sr 39  ,525   
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Sr 17   ,661  

Sr 23   ,636  

Sr 19   ,618  

Sr 18   ,588  

Sr 24   ,578  

Sr 14   ,570  

Sr 20   ,516  

Sr 12   ,474  

Sr 43    ,744 

Sr 36    ,707 

Sr 31    ,681 

Sr 35    ,659 

Sr 29    ,653 

Sr 32    ,618 

Sr 41    ,618 

Sr 37    ,599 

Sr 42    ,590 

Sr 38    ,587 

Sr 33    ,578 

Croanbach Alfa (α) ,953 ,925 ,917 ,880 ,914 

Faktörlere Ait Öz Değerler 15,100 4,685 2,899 2,435 

Açıklanan Varyans Yüzdesi 35,117 10,894 6,743 5,664 

Açıklanan Yıömalı Varyans 
Yüzdesi 

35,117 46,011 52,754 58,417 

 

Tablo 3’de de göründüğü üzere 43 tutum maddesi 4 faktör altında toplanmıĢtır. Birinci 
faktör Anlatılan Dersin Yeterliliği olarak isimlendirilmiĢ olup 14 maddeden oluĢmaktadır. 
Ġkinci faktör Ġstatistik Kaygısı-Korkusu olarak isimlendirilmiĢtir ve 10 maddeden 
oluĢmaktadır. Üçüncü faktör Ġstatistikten Keyif Alma’dır ki, bu faktör de 8 maddeden 
oluĢuyor. Sonuncu faktör ise Öğretmenle Ġlgili GörüĢler olarak isimlendirilip 11 maddeyi 
kendisinde toplamaktadır. Tablonun sonunda görüldüğü üzere birinci faktörün Cronbach Alfa 
katsayısı α= ,925; ikinci faktör için α= ,917; üçüncü faktör için α= ,880; ve dördüncü faktör 
için α= ,914 olarak hesaplanmıĢtır. Buradan da görüldüğü üzere Ġstatistikten Keyif Alma 
Faktörü’nün güvenirlik katsayısı diğer faktörlere göre daha düĢük çıkmıĢtır. 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 
 

 126 

4 faktörde toplanmıĢ olan tutum maddelerinin faktör yükleri 0,5 ve onun üzerinde 
olduğunda geçerli sayılmaktadır. Zaten tabloya da baktığımız zaman sadece bir tutum 
maddesinin faktör yükü 0,474’dür ki, bu da 0,5’e çok yakındır ve diğer bütün maddelerin 
faktör yükü geçerli sayılmaktadır. 

Birinci faktörün faktör öz değeri 15,100 çıkmıĢ ve değiĢkene ait varyansın 
%35,117’sini açıklamaktadır. Ġkinci faktörün faktör öz değeri 4,685 iken ve değiĢkene ait 
varyansın %10,894’ünü kapsıyor. Üçüncü faktörün faktör öz değeri 2,899’dir ve değiĢkene ait 
varyansın %6,743’ünü açıklamaktadır. Dördüncü faktörün ise faktör öz değeri 2,435’dir ve 
değiĢkene ait varyansın %5,664’ü düzeyindedir. 

Faktörlerin açıklanan varyans yüzdelerine baktığımız zaman ilk faktör %100’lük 
varyansın %35,117’sini açıklıyor ve ikinci faktör ilk faktörden 3,5 kere daha az bir yüzdeye 
sahip olup sadece %10,894’ünü kapsıyor.  

GeliĢtirilmeye çalıĢılan istatistik tutum ölçeğine ait dört faktörün toplam öz değerleri, 
istatistiğe yönelik tutumun %58,417’ni açıklamaktadır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ġstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeğinin psikometrik 
özelliklerine bakarken, geliĢtirilmek istenen ölçek, yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören 
lisans öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumlarını güvenilir ve geçerli bir Ģekilde belirlemek 
amacıyla kullanılabilir özelliktedir. 

Sonuç 
 Yaptığımız araĢtırmamızda Azerbaycan Devlet Ġktisat Üniversitesi Türk Dünyası 
ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını ölçmek 
için 43 tutum maddesi SPSS 16.0 paket programı ile hem güvenirlik katsayısı hesaplanmıĢ, 
hem de geçerlik çalıĢması yapılmıĢtır. Güvenirlik ölçülmesi sonucunda Croanbach Alfa 
katsayısı (α) 0,953 çıkmıĢ ve bu da maddeler arasında yüksek oranda güvenirliğin olduğunu 
ortaya koymuĢtur. 

Ġstatistik dersine yönelik olarak geliĢtirilmeye çalıĢılan ölçme aracının yapı 
geçerliliğine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla Faktör Analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Faktör analizi sonucunda da tutum maddeleri 4 faktör altında incelenmiĢtir. Çıkan sonuçlar 
doğrultusunda birinci faktör “Anlatılan Dersin Yeterliliği” olarak isimlendirilmiĢ olup, faktör 
öz değeri 15,100 olmuĢtur ve değiĢkene ait varyansın %35,117’sini açıklamaktadır. Aynı 
Ģekilde ikinci faktör olan “Ġstatistik Kaygısı-Korkusu”nun faktör öz değeri 4,685 ve değiĢkene 
ait varyansın %10,894’ünü, üçüncü faktör “Ġstatistikten Keyif Alma”ün faktör öz değeri 2,899 
ve değiĢkene ait varyansın %6,743’ünü, dördüncü faktör ise “Öğretmenle Ġlgili GörüĢler” 
faktörüdür ki,  faktör öz değeri 2,435 ve değiĢkene ait varyansın %5,664’ünü oluĢturmuĢtur. 
Baktığımız zaman da birinci faktörle ikinci faktör arasındaki varyans yüzdeleri arasında 3,5 
kadarlık bir fark olduğu sonucu çıkmıĢtır. Ve varyans uüzdesi genelde %1’in üzerinde kabul 
edilirken, bizim ulaĢtığımız sonuca göre %2,435 olmuĢ, neredeyse %3’e yakın değer almıĢtır. 
Toplam 4 faktör ise toplam açıklanan varyansın %58,417’lik kısmını kapsamaktadır. Bu 
rakam 0,5’in üzerinde olduğunda kabul edimektedir.  

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, araĢtırmada geliĢtirilmek istenen ölçek, 
yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarını güvenilir 
ve geçerli bir Ģekilde belirlemek amacıyla kullanılabilir özellik taĢımaktadır. 
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGULARI TANIMA İLE DUYGULARI 
YÖNETME VE ARKADAŞLIK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Arzu ÖZYÜREK* 

 
 
Özet: Bu çalışmada, çocukların duyguları tanıma durumları ile iki önemli sosyal beceri olan duyguları yönetme 
becerileri ve arkadaşlık becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubu, okul öncesi eğitim 
kurumuna devam eden 4-6 yaş grubunda 121 çocuktan oluşmuştur. Verilerin toplanmasında Kusche Duygu 
Envanteri ve Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Envanteri (OSBED) Öğretmen Formu kullanılmıştır. 
Verilerin analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arası farkların belirlenmesinde Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmış, ölçek puanları arası ilişkinin belirlenmesinde Pearson 
Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; okul öncesi çocukların arkadaşlık becerilerinin cinsiyet 
değişkeninden etkilendiği, arkadaşlık becerilerinin kız çocuklarda erkek çocuklardan daha iyi olduğu 
belirlenmiştir. Çocukların yaşı arttıkça arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme becerilerinin olumlu yönde 
arttığı belirlenmiştir. Duyguları tanıma durumları ile arkadaşlık becerileri arasında,  ayrıca arkadaşlık becerileri 
ile duyguları yönetme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 
Çocukların duygusal kavramları tanıma düzeyleri ve duygularını yönetebilme becerileri arttıkça arkadaşlık 
becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Çocuklar, Duyguları Tanıma, Duyguları Yönetme Becerileri, Arkadaşlık 
Becerileri, Sosyal Beceriler. 

 
CORRELATION BETWEEN EMOTIONS RECOGNITION AND EMOTIONS MANAGEMENT AND 

FRIENDSHIP SKILLS OF PRE-SCHOOL CHILDREN 

 
Abstract: The objective of the present study is to investigate the relationship between emotions recognition of 
children and two important social skills, emotions management and friendship skills. Study group included 121 
4-6 age group children that attend a pre-school education institution. Data were collected with Kusche Emotion 
Inventory and Pre-School Social Skill Assessment Inventory (PSSAI) Teacher Form. Data analysis was 
conducted with SPSS software. Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used in determination of the 
differences between variables, while Pearson correlation coefficient was used to determine the correlation 
between scores obtained in the scales. As a result, it was determined that friendship skills of pre-school children 
were affected by gender variable and female children had better friendship skills when compared to male 
children. It was also identified that children’s friendship and emotions management skills improved as the 
children grew older. A positive and significant correlation was determined between emotions recognition and 
friendship skills and also between friendship and emotions management skills (p<0,05). It was concluded that 
children’s friendship skills improved as their level of recognition of emotional concepts and skills of managing 
their emotions increased. 

Keywords: Pre-school Children, Emotions Recognition, Emotions Management Skills, Friendship Skills, Social 
Skills. 

1. GİRİŞ 

Okul öncesi dönem, çocuğun tüm gelişim alanlarının temellerinin atıldığı ve gelişimin 
desteklenmesinin önemli olduğu yılları kapsamaktadır. Çocukların, erken çocukluk 
döneminde duygusal deneyim ve ifadelerinin düzenlenmesi, oldukça önem taşımaktadır. 
Çünkü duygular, insan olmanın bir özelliğidir ve günlük hayatta önemli bir yere sahiptir.  

                                                           
* Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, a.ozyurek@karabuk.edu.tr 
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Duygusal gelişim, bireyin başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamlandırmasını ve 
çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan bir süreçtir (Aydoğan, Özyürek ve Gültekin 
Akduman, 2015). Duygusal gelişimi desteklenen çocuklar, yeterliklerini ortaya koyarak 
becerileri doğrultusunda başarılarını sergilerler ve bu başarılarından dolayı özgüvenli iletişim, 
sorumluluk alma, liderlik sergileme ve duygularını ifade etmede yetkinlik gösterebilirler 
(Aydoğdu ve Samancı, 2016). Sosyal bir varlık olan insanın çevresine uyum çabaları, 
doğumdan itibaren başlamakta ve yaşam boyu devam etmektedir. Sosyal gelişim, bireyin 
yaşadığı çevrenin gerektirdiği koşullara duyarlı ve başkalarıyla uyum içinde yaşama süreci, 
ait olduğu topluluğun bir üyesi gibi davranabilme yetisi olarak tanımlanabilir (Gülay ve 
Akman, 2009; Ünsal, 2010; Atay, 2011; Yükselen, 2011). Bu açıdan bakıldığında hemen her 
toplumda, sosyalleşmenin ilk ve en önemli temel noktası, küçük yaşlardan itibaren çocuğa 
istenilir davranışlar kazandırmak ve bu davranışları biçimlendirmektir (Ömeroğlu vd., 2012). 

Sosyal ve duygusal gelişim, alan yazında, genellikle birlikte ele alınan ve birbiriyle yakından 
ilişkili iki gelişim alanıdır. Kuramsal açından bakıldığında, sosyal ve duygusal gelişimin 
bebeklik döneminden itibaren ele alındığı görülmektedir. Özellikle ilk çocukluk döneminde, 
çocuğun duygusal denetimi biçimlenmeye başlamakta, dil ve bilişsel yeterliklerin artması da 
çocuğun duygularını toplumun kabul göreceği şekilde dışavurmasını sağlamaktadır (Güngör, 
2003, Yazgan-İnanç, Bilgin ve Kılıç-Atıcı, 2007). Erikson,  yaşamın ilk yılında çocuğun 
ihtiyaçlarının doyurulmasının, temel güven duygusuyla birlikte toplumsallaşmanın özünü 
oluşturduğunu, 1-3 yaşlarında çocuğun özerkliğini kazanmaya başladığını ve 3-6 yaşlarında 
bağımsız hareket edebilme becerisinin gelişmesiyle birlikte fiziksel ve sosyal çevreyi daha 
fazla araştırdığını, 6-12 yaşlarında ise sosyal çevresinin oldukça genişlediğini ve her aşamada 
çevredeki yetişkin tutumlarının etkisinin önemli olduğunu ileri sürmektedir (Gander ve 
Gardiner, 2001; Ataman vd., 2005; Fazlıoğlu, 2009; Senemoğlu, 2012; Aydoğan, Özyürek ve 
Gültekin Akduman, 2014; Özgün, 2015). Modeli gözlemleme ve taklit etmeyle davranışların 
öğrenildiğini ileri süren Bandura, sosyal öğrenme kuramında bireysel faktörlerle, bireyin 
davranışı ve çevrenin karşılıklı etkileşimi içinde birbirini etkilediğini vurgulamıştır 
(Senemoğlu, 2012; Driscoll, 2012). Sosyal ve duygusal becerilerin, başlangıçta aile ortamında 
ve sonrasında akran gruplarında farkında olmadan doğal süreç içerisinde gözlem ve model 
alma yolu ile öğrenildiği söylenebilir (Avcıoğlu, 2007). Özyürek, Yavuz ve Begde (2014) 
okul öncesi çocuklarla yaptıkları çalışmada, çocukların sosyal beceri düzeylerinin yetişkin 
etkileşimleriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

İnsanların şefkat görmek, mutluluk elde etmek, kabul görmek, dost edinmek ve kendilerini iyi 
hissetmek gibi nedenlerle sosyal etkileşimlere gereksinimi vardır (Goldstein, Kaczmarek ve 
English, 2002; Ömeroğlu vd., 2012). Bireysel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırarak yaşam 
kalitesini artıran sosyal ve duygusal beceriler, sosyal ilişkileri başlatıp devam ettirmede ve 
yaşamdaki sorunların çözümünde kolaylık sağlayan becerilerdir. Bu beceriler, selamlaşma ve 
özür dileme gibi başlangıç becerileri, duyguları ifade etme ve duyguları yönetme, akranları ile 
olumlu ilişkileri başlatıp sürdürme, problem çözme ve daha pek çok beceriyi kapsamaktadır 
(Westwood, 1993; Yüksel, 2001; Kapıkıran, İvrendi ve Adak, 2006; Özabacı, 2006; Sorlie, 
Hagen ve Ogden, 2008; Gülay ve Akman, 2009). Sosyal ve duygusal yeterlik, çocukların 
sosyal becerileri öğrenmelerine, kendilerinin ve başkalarının duygusal durumlarını anlayarak 
kişiler arası ilişkileri düzenlemelerine ve karşılaştıkları problemleri çözebilmelerine imkân 
tanımaktadır (Arda, 2011). Bu becerilerdeki yeterlik, çocuğun çevresine sosyal uyumunu 
kolaylaştırmaktadır (Gresham, Sugai ve Horner, 2001; Mukay Yüksel, 2009). Özellikle yeni 
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arkadaşlıklar kurma ve bu arkadaşlıkları sürdürme becerileri sosyalleşme sürecinde önemlidir 
(Arda, 2011).  

Arkadaşlık becerileri, erken çocukluktaki önemli gelişimsel hedeflerden biridir. Okul öncesi 
yıllarda arkadaşlıklar kurma, çocukların sosyal, kavramsal, işbirliği ve duygusal gelişimi için 
temel becerileri öğrenme ve uygulamaya koymak için fırsatlar içerir. Arkadaşlıklar çocuklara, 
ait olma ve güven duygusu oluşturup stresi azaltarak yarar sağlar. Erken çocukluk döneminde 
kurulan başarılı arkadaşlıklar, çocuğun yaşam kalitesini artırır.  Arkadaşlık kurma, birçok 
sözel ve sözel olmayan sosyal etkileşimleri kapsar, sosyal algı ve öz düzenleme davranışlarını 
kullanma becerilerini gerektirir (Yu, Ostrosky ve Fowler, 2011). 

Duygusal ve sosyal gelişim yaş, cinsiyet, beyin gelişimi, mizaç gibi bireysel özellikler, kültür, 
etkinliklere katılım, ebeveyn-çocuk etkileşimleri, model olma, akran ilişkileri, eğitim ortamı 
ve okul-aile işbirliğinden etkilenebilmektedir (Snow ve Powell, 2008; Guralnick, 2006; 
Özaydın, 2006).  Bebeklik, okul öncesi ve okul yıllarındaki sosyal-duygusal gelişimin niteliği 
arasında önemli bir bağ olduğu, bebeklikte hissedilen güvenin çocukluk ve hatta yetişkinlik 
dönemini de etkilediği bulunmuştur. Güven içinde büyüyen çocuk, sosyal olarak daha fazla 
uyum sağlamakta ve daha az davranış problemleri ve psikolojik problemler yaşamaktadır 
(Dumont ve Paquette, 2013). Güvenli ebeveyn-çocuk bağlanması olumlu arkadaş ilişkilerinin 
habercisi iken, olumsuz ebeveyn-çocuk ilişkilerinin daha az olumlu bağlanma ve daha az 
arkadaşlık bağlanması ile sonuçlandığı görülmüştür (Yu, Ostrosky ve Fowler, 2011).  

Alan yazın incelendiğinde, sosyal ve duygusal gelişimin yakından ilişkili olduğu, duyguları 
tanıma ve anlamlandırmanın sosyal beceriler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 
Çocukların duyguları tanıma ve anlamlandırmayı öğrenmeleri ile birlikte daha olumlu 
arkadaşlıklar kuracakları, duygularını yöneterek daha az saldırgan ve uyumsuz davranışlar 
sergileyecekleri öngörülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi çocukların duyguları 
tanıma durumları ile iki önemli sosyal beceri olan arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme 
becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.   

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Çalışma, ele alınan bir durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel tarama 
modelinde tasarlanmış nicel bir çalışmadır. Tarama deseninde, örneklemden elde edilen 
bilgiler yorumlanarak genel çıkarımlarda bulunmaya çalışılmaktadır (Creswell, 2016).  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi ile kendilerine ulaşılabilen, 4-6 yaş grubundaki 55’i 
kız, 66’sı erkek 121 çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. Amaçlı örnekleme yönteminde, 
evrenin özellikleri belirlenir ve bu özelliklere sahip bireyler örnekleme alınmaya çalışılır 
(Johnson ve Christensen, 2014). Çalışma grubunda yer alan çocukların %17,4’ü 4 yaş, 
%35,5’i 5 yaş ve %47,1’i 6 yaşında olup anasınıfı veya anaokuluna devam etmektedirler. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, çocukların duygusal kavramları tanıma durumlarının belirlenmesinde Kusche 
Duygu Envanteri, arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme becerilerini belirlenmesinde 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 

131 
 

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Envanteri (OSBED) Öğretmen Formu 
kullanılmıştır.  

Kusche Duygu Envanteri (Kusché Emotional Inventory- KEI);  Kusche (1984) tarafından, 
çocukların duyguları tanımlama ve duyguları okuma becerilerini değerlendirmek için 
geliştirilmiştir ve her duygu kavramı 2 kez, 2 farklı çizgi resim setiyle test edilmektedir. 
Envanterin Duygusal Kavramları Tanıma alt boyutu, Speltz ve arkadaşları (1999) tarafından 
okul öncesi dönem çocuklarının alıcı duygu dilini değerlendirmek için revize edilmiş olup 30 
maddeden oluşan testin Cronbach’s α değerleri ön testte .75 ve son testte .81 olarak 
bulunmuştur. Ölçekte, “Sevgi dolu, üzgün, utanmış, korkmuş, heyecanlanmış, kafası karışmış, 
yaptığı bir şeyden dolayı mahcup olmuş, kızgın, şaşırmış, öfkeden köpürmüş, gurur duymuş, 
endişeli, mutlu, yorgun ve hayal kırıklığına uğramış” duyguları yer almaktadır. Bu 
duygulardan her biri, çocuğa iki kez sorulmaktadır. Çocuktan, kendisine gösterilen dört duygu 
ifade eden resim arasından, sorulan duyguyu ifade eden resmi göstermesi istenmektedir. 
Doğru gösterilen her bir duygu için 2 puan verilmektedir. Eğer çocuğun gösterdiği resim, 
hedeflenen duygu resmine yakın özellikte ise 1 puan verilir. Alınabilecek en yüksek puan 
60’tır ve bu toplam puanlar doğrultusunda yüzdelik olarak ifade edilmektedir (Akt. Arda, 
2011). Türkçeye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları Arda (2011) tarafından yapılmış 
ve 4-5 yaş grubu çocuklar için Cronbach’s α katsayısı .84 olarak bulunmuştur. 

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED) Öğretmen Formu; Ömeroğlu 
ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilmiştir. Başlangıç Becerileri (12 madde), Akademik 
Destek Becerileri (11 madde), Arkadaşlık Becerileri (13 madde) ve Duygularını Yönetme 
Becerileri (12 madde) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmakta ve öğretmenlerin sınıfındaki 
çocuklarla ilgili gözlemlerini verilen ifadelere uygun olarak kaydetmeleri istenmektedir. Bu 
çalışmada ele alınan Arkadaşlık Becerileri; çocukların olumlu akran etkileşimini geliştiren 
becerilerdir. Duygularını Yönetme Becerileri; çocukların duygularını (mutlu, üzgün, kızgın, 
vb.) tanıma ve kontrol etme becerileridir. Bu beceriler çocukların, günlük yaşantılarında 
sıklıkla karşılaştıkları engellenme, anlaşmazlık yaratan durumlar karşısında yaşadıkları stres, 
öfke vb. duygularını fark etme, kontrol etme, kendilerine ve başkasına zarar verecek 
saldırganlık davranışlarına dönüşmeden uygun olumlu sosyal tepkiler kazanmalarını sağlayan 
becerilerdir. OSBED 3-6 yaş grubu 3324 çocuğun öğretmen formundan elde edilen güvenirlik 
katsayısı .96 olarak belirlenmiştir. Çocukların sosyal gelişim becerileri, ölçek tam puan ve alt 
boyuttan alınan toplam puanların yer aldığı yüzdelik norm dilimlerine göre yorumlanmaktadır 
(Ömeroğlu vd., 2014). 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Kusche Duygu Envanteri, çocuklara sınıf dışı ortamda bireysel olarak uygulanmıştır. 
Çocukların öğretmeninden ise OSBED Öğretmen Formu Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 
Yönetme Becerileri maddelerini, çocuğa ilişkin gözlemlerinden yararlanarak doldurması 
istenmiştir. Toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
Verilerin normallik dağılımına bakılarak hangi analizlerin yapılacağına karar verilmiştir. 
Ortalama, standart sapma ve frekans dağılımları verilmiş, değişkenler arası farkların 
belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri, ölçek puanları arası ilişkinin 
belirlenmesinde Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Bu bölümde, çalışma grubunda yer alan çocukların cinsiyet ve yaşlarına göre Kusche Duygu 
Envanteri ile OSBED Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları Yönetme Becerileri puanları, ölçek 
puanları arası ilişkiyi gösterir korelasyon bulgularına yer verilmiştir.  

Tablo 1’de çocukların Kusche Duygu Envanteri ile Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 
Yönetme Becerileri puanlarının cinsiyete göre Mann Whitney U Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1. Çocukların Kusche Duygu Envanteri ile Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 
Yönetme Becerileri Puanlarının Cinsiyete Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N  Ss Sıra 
Ort. 

MWU 
Z p 

Kusche Duygu Env. Kız 55 45,14 4,05 62,47 -0,423 0,672 
Erkek 66 44,36 5,29 59,77 

Arkadaşlık Becerileri Kız 55 54,38 9,00 68,66 -2,199 0,028* 
Erkek 66 49,80 11,73 54,61 

Duyguları Yönetme Becerileri Kız 55 45,98 10,12 65,13 -1,183 0,237 
Erkek 66 42,96 12,80 57,56 

*p<0,05 

Tablo 1’e göre, çocukların Kusche Duygu Envanteri puanı ve OSBED Duygularını Yönetme 
Becerileri puanında cinsiyete göre anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). OSBED Arkadaşlık 
Becerileri puanı ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Kız çocukların 
arkadaşlık becerileri puan ortalaması ( =54,38) erkek çocukların puan ortalamasından (
=49,80) anlamlı düzeyde yüksektir.  Buna göre; çocukların duygusal kavramları tanımaları ile 
duygularını yönetme becerilerinin cinsiyet değişkeninden etkilenmediği, arkadaşlık 
becerilerinin ise kız çocuklarda erkek çocuklardan daha yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.  

Tablo 2’de çocukların Kusche Duygu Envanteri ile Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 
Yönetme Becerileri puanlarının yaşa göre Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 2. Çocukların Kusche Duygu Envanteri ile Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 

Yönetme Becerileri Puanlarının Yaşa Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
 Yaş N  Ss Sıra 

Ort. 
Kruskal Wallis 

H p 
Kusche Duygu Env. 4 21 43,33 4,23 48,14 4,839 0,089 

5 43 45,86 4,22 68,47 
6 57 44,36 5,19 60,11 

Arkadaşlık Becerileri 4 21 46,90 10,13 43,19 11,52 0,003* 
5 43 50,65 9,95 55,78 
6 57 54,64 10,95 71,50 

Duyguları Yönetme Becerileri 4 21 36,80 11,83 38,14 11,85 0,003* 
5 43 44,90 10,65 61,69 
6 57 46,68 11,47 68,90 

*p<0,05 

x

x x

x
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Tablo 2’ye göre, çocukların Kusche Duygu Envanteri puanında yaşa göre anlamlı bir fark 
yoktur (p>0,05). OSBED Arkadaşlık Becerileri ve Duygularını Yönetme Becerileri puanları 
ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Çocukların Arkadaşlık Becerileri 
ve Duygularını Yönetme Becerilerinden aldıkları puanların yaş ile birlikte artış gösterdiği, 4 
yaşındaki çocukların puanının 5 ve 6 yaşındaki çocukların puanlarından, 5 yaşındaki 
çocukların puanının 6 yaşındaki çocukların puanlarından düşük olduğu görülmektedir.  Buna 
göre; çocukların duygusal kavramları tanımalarının onların yaşından anlamlı ölçüde 
etkilenmediği, arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme becerilerinin ise yaşın artması ile 
birlikte artış gösterdiği söylenebilir.  

Tablo 3’te çocukların Kusche Duygu Envanteri ile Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 
Yönetme Becerileri puanları arasındaki korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 3. Çocukların Kusche Duygu Envanteri ile Arkadaşlık Becerileri ve Duyguları 

Yönetme Becerileri Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

   Kusche Duygu 
Envanteri 

Arkadaşlık 
Becerileri 

Duygularını 
Yönetme Becerileri 

Kusche Duygu Envanteri 
r 1 0,233 0,106 
p  0,005 0,125 
N 121 121 121 

Arkadaşlık Becerileri 
r 0,223 1 0,827 
p 0,005  0,000 
N 121 121 121 

Duyguları Yönetme 
Becerileri 

r 0,106 0,827 1 
p 0,125 0,000  
N 121 121 121 

Tablo 3’e göre, çocukların Kusche Duygu Envanteri puanı ile OSBED Arkadaşlık Becerileri 
puanı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu ilişki güçlü olmamakla birlikte, 
pozitif yönlüdür (r=0,233). Çocukların Kusche Duygu Envanteri puanı arttıkça Arkadaşlık 
Becerileri puanları da artmaktadır. Buna göre; çocukların duygusal kavramları tanıma 
düzeyleri arttıkça arkadaşlık becerilerinin de arttığı söylenebilir. Tablo’da ayrıca OSBED 
Arkadaşlık Becerileri ile Duyguları Yönetme Becerileri puanları arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0,827). Çocukların Duyguları Yönetme Becerileri 
puanı arttıkça Arkadaşlık Becerileri puanları da artmaktadır. Buna göre; çocukların 
duygularını yönetebilme beceri düzeyleri arttıkça arkadaşlık becerilerinin de arttığı 
söylenebilir.   

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çalışmada, çalışma grubunda yer alan okul öncesi çocukların arkadaşlık becerilerinin cinsiyet 
değişkeninden etkilendiği, arkadaşlık becerilerinin kız çocuklarda erkek çocuklardan daha iyi 
olduğu belirlenmiştir. Genellikle duyguları tanıma ve kontrol etmede, kız çocukları 
erkeklerden daha yetenekli, daha duyarlı, daha empatik ve sosyal olarak daha uygun tepkiler 
verebilen bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Özelikle dili kullanma becerileri yönünden 
kızların erkeklerden daha iyi olduğu ve bu durumun duygularını açıklamada onları daha 
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deneyimli kıldığı bilinmektedir. Kız çocukların, fiziksel kavga gibi duygusal tepkileri 
keşfederek fiziksel kavga tepkileri yerine geçecek sözcükleri kullanmada erkeklerden daha 
becerikli oldukları belirlenmiştir (Brody & Hall, 1993; Davis, 1995; Tezel Şahin ve Cevher, 
1998). Duygularla ilgili bu farklılığın kız çocuklarının arkadaşlık becerilerini de olumlu 
yönde etkilediği söylenebilir.  Bunun yanında, kız ve erkek çocuklarının mizacının farklı 
olması ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının cinsiyete göre farklılık göstermesinin 
de etkili olabileceği düşünülebilir. Çünkü genel olarak, anne-baba tutumları çocuğun 
cinsiyetinden etkilenmektedir (Özyürek ve Tezel Şahin 2012) ve anne-babaların 
benimsedikleri tutumlar, çocukların öncelikle kendilerine yönelik düşüncelerine ve 
değerlendirmelerine, daha sonra diğer kişilerle kuracakları ilişkilerine yön vermektedir 
(Gündüz, 2016). Türk toplumunda kız çocukları, erkeklere oranla daha baskıcı ve otoriter 
tutumla yetiştirilmektedir. Erkek çocukların bağımsızlığa yönelik hareketleri hoşgörü ile 
karşılanırken, kız çocuklarının kısıtlanması ve kendini ifade etmesine izin verilmemesi onların 
bağımlı, çekingen, kaygılı  bir kişilik geliştirmelerine neden olabilmektedir (Mangır ve Başar, 
1993’den Akt.: Gürsoy ve Aral, 2001). Bu konuda Begde (2015) yaptığı çalışmada, okul 
öncesi dönem çocuğa sahip annelerin, kız çocuklarına karşı tutumlarının erkek çocuklarına 
olduğundan daha izin verici olduğunu belirlemiştir. 

Çocukların yaşı arttıkça arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme becerilerinin olumlu 
yönde arttığı belirlenmiştir. Bu bulgu, alan yazında yer alan bilgilerle doğru orantılıdır. 
Çocuklar duyguları bebeklikten itibaren tanımaya, ayırt etmeye ve anlamaya başlamaktadırlar 
ve duyguların kontrolü yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle iki yaşından sonra, dil gelişimine 
paralel olarak duygular daha kolay ifade edilebilmekte; duyguları yer ve zamana bağlı olarak 
kontrol etme yeteneği, üç yaşından itibaren gelişmektedir. Okul yıllarında ise, çocukların 
duygularını toplumsal değerlere göre ifade ve kontrol etme yeteneğinin geliştiği 
görülmektedir (Bar-On, 2000; Bayhan ve Artan, 2004; Köse, 2009).  

Çalışmada, çocukların duygusal kavramları tanıma düzeyleri ve duygularını yönetebilme 
becerileri arttıkça arkadaşlık becerilerinin de arttığı belirlenmiştir. Duygular, akıl yürütme ve 
mantıksal düşünmeyle birlikte çalışmaktadır. Özellikle beyin gelişimine paralel olarak, 
çocuklar duygularını yerinde ve zamanında ifade edebilecek ve kontrol edebilecek olgunluğa 
ulaşmakta, serabral korteks olgunlaştıkça çocuklar kendilerini olumsuz davranışlara itecek 
güçlü duygularını bastırabilmektedirler (Hsyon, 1994; Schilling, 2009). Aile ortamı içindeki 
duygusal etkileşimlerin fazla olması, çocuğun duygusal gelişimini de olumlu yönde 
etkilemektedir. Duygular, sosyal bağların kurulmasının temelini oluşturmaktadır. Çocuğun 
anne-babası, kardeşleri, arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkiler kurması, sosyalleşmesi 
için önemlidir. Yakın çevresinin çocuğun duygusal gelişimini desteklemesi, kendi duygusal 
tepkileriyle çocuklara doğru model olmaları ve güvenli bir ortam sunmaları çocukların 
gözlem yapmasına ve uygun duygusal tepkileri öğrenmelerine fırsat verecek; ileride kendini 
ifade edebilen, sağlıklı iletişim kurabilen, paylaşabilen, kurallara uyan, başkalarına duyarlı, 
karşılaştığı problemlerle başa çıkabilen, duygularını kontrol edebilen, benlik ve özgüveni 
gelişmiş bir birey olmasını sağlayacaktır (Senemoğlu, 2004; Ceylan, 2009; Gürkan, 2009). 
Çocuğun duygusal gelişiminde, özellikle oyun olmak üzere işbirliği gerektiren etkinliklere 
katılımı hem duygusal yönden rahatlamasını ve duygusal tepkilerini kontrol altına almasını 
hem de kendine güvenli ve düşüncelerini ifade eden bir kişilik geliştirmesini destekleyecektir 
(Poyraz ve Dere, 2003; Kocayörük, 2004).  

Duyguları tanıma ve kontrol etme becerileri ile sosyal ve akademik becerilerin yakından 
ilişkili olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalar, çocukların duygusal ve sosyal becerilerinin 
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desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Aydoğdu ve Samancı (2016), ilkokul 
öğrencileriyle yaptıkları çalışmada öğrencilerin duygusal gelişimlerinin akademik başarıyı 
olumlu yönde etkilediğini, öğretmenlerin başarılı öğrencilerin duygularını ifade etme, 
özgüven, özsaygı, sorumluluk ve kendini ifade etme gibi becerilerde diğer öğrencilere göre 
farklı özelliklere sahip oldukları görüşünde olduklarını belirlemişlerdir.  Özyürek ve Ceylan 
(2014), okul öncesi dönem çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesine ilişkin okul öncesi 
öğretmenleri ve velileri ile yaptıkları nitel bir çalışmada, öğretmen ve ebeveynlerin 
çocuklarda gözledikleri istendik sosyal beceriler yanında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
sosyal beceri eksikliklerinin de olduğunu, sosyal becerilerin geliştirilmesinde kullandıkları 
yöntemlerin her zaman etkili olmadığını ve bu konuda eğitim gereksinimleri olduğunu ifade 
etmişlerdir. Özyürek, Yavuz ve Begde (2014), okul öncesi çocuklarla yaptıkları çalışmada, 
sosyal becerileri yeterli olan okul öncesi çocukların çocuk-ebeveyn, çocuk-okul personeli, 
ebeveyn-okul personeli sözel ve davranışsal etkileşimlerinin, sosyal becerileri yaşıtlarından 
geri olanlara göre daha fazla olduğunu, çocukların sosyal becerileri ile yakın çevresindeki 
yetişkinlerin model olmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Ömeroğlu ve 
arkadaşları (2015), çalışmalarında okul öncesinde sosyal beceri eğitim programına dahil 
edilen çocukların sosyal becerilerinde, böyle bir programa katılmayan çocuklara göre 
uygulama öncesinden uygulama sonrasına daha fazla bir artış olduğunu saptamışlardır. Okul 
öncesi dönemden itibaren, çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal 
beceri temelli eğitim programları hazırlanması ve bu programlardan tüm çocukların 
faydalanmasını sağlayacak uygulamaların yürütülmesi gerektiği görülmüştür. Yapılan 
çalışmalar, erken yaşlardan itibaren uygulanan sosyal beceri eğitiminin çocukların topluma 
uyumu, akran ilişkileri, problem çözme ve oyun becerileri, okuldaki sosyal ilişkileri ve 
akademik becerilerini desteklediğini (Gülay, 2009; Carol et al, 2009; Aydoğan, 2009) ortaya 
koymuştur. Tüm bunlardan hareketle, çocuklarda sosyal becerilerin geliştirilmesinde, onların 
sosyal performanslarının belirlenerek bütüncül bir yaklaşımla eğitiminin önemli olduğu 
söylenebilir   (Avcıoğlu, 2003; Bacanlı, 2012). 

5. ÖNERİLER 
Çalışmadan elde edilen bulgular ve alan yazın bilgileri ışığında, çocuklara erken yaşlardan 
itibaren diğer çocuklarla nasıl etkileşim kuracaklarını, duyguları nasıl tanımlayacaklarını, 
kendilerini nasıl kontrol edeceklerini, anlaşmazlıkları nasıl çözebileceklerini öğretmek 
gerektiği söylenebilir. Duyguları tanımanın sonucunda çocuklar karşısındaki kişilerin 
duygularını anlamlandırabilecek, kendi duygularını ifade edebilecek ve yönetebilecek, daha 
sonrasında ise olumlu arkadaşlık ilişkileri geliştirebilecektir. Arkadaşlık ilişkilerinin artması 
sonucunda daha fazla kişiyle etkileşime girmek farklı duygu durumlarını anlamaya katkı 
sağlayacaktır. Bu şekilde, çocuğun duygusal ve sosyal deneyimleri artacak ve bu durumun 
onun gelişim sürecine katkısı da artacaktır. Duygusal ve sosyal deneyimlerin erken yıllardan 
itibaren edinilmesi, gelişim sürecini de olumlu etkileyecektir. Fakat çocuklar, çeşitli 
nedenlerle tüm duygusal durumları tanıma ve sosyal becerileri edinmeye yönelik deneyimler 
sunacak ortamlara sahip olamamaktadırlar. Bunun için, çocukların duyguları tanıma, 
anlamlandırma, yönetme ve arkadaşlık becerilerinin desteklenmesi gerekmektedir. Konuyla 
ilgili olarak okul öncesi eğitim döneminde aile ve öğretmen eğitimleri yapılabilir. Duygusal 
ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanabilir, çocukların 
gereksinimlerine yönelik etkinlikler hazırlanıp uygulanabilir.  
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Çocuğun ilk ve en önemli çevresini oluşturan aile bireylerine, çocuğa karşı tutum ve 
davranışlarında tutarlı ve kararlı olmaları önerilebilir. Oyun, çocuğun duygularını en rahat 
ifade edebileceği alan olduğundan oyunun bu özelliğinden yararlanılarak çocuğa duygularını 
yansıtma fırsatı sağlanabilir. Anne-baba ve diğer yetişkinlerin, kendi yaşadıkları duyguları 
ifade ederek çocuklarına örnek olmaları önemlidir. Çocuğun duygularına duyarlı olunarak 
yaşadığı duygu hakkında konuşulabilir. Çocuğun sözel ifadeleri yanında beden diline dikkat 
edilmesi, çocuğun etkin şekilde dinlenmesi duygularının anlaşılmasında etkili olabilir. 
Çocukla beraber izlenen bir film, okunan bir hikâye sonrası kahramanların duyguları ve 
duyguların sonucu olarak sergiledikleri davranışlar hakkında konuşulabilir. Çocuğun olumsuz 
davranışlarına odaklanmak yerine olumlu davranışları vurgulanabilir ve çocuk bu 
davranışlarından dolayı övülebilir. Çocukların şiddet içerikli bilgisayar oyunları veya 
televizyon programları izlemeleri engellenebilir, şahit oldukları durumlar karşısında 
duygularını ifade etmelerine fırsat verilebilir. 

Araştırmacılara farklı bir bakış açısıyla benzer çalışmalar yapması önerilebilir. Özellikle 
anne-baba ve öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerileri ile çocukların sosyal ve duygusal 
becerileri karşılaştırılabilir. Konuyla ilgili deneysel çalışmalar yapılabilir.  
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SEREZ 3872 NOLU EDVAR YAZMASININ SİSTEMATİK MÜZİKOLOJİ 
YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Recep USLU* 

Öz 

“Serez 3872 Adıyla anılan edvarın Sistematik Müzikoloji Yöntemiyle incelenmesi” başlıklı bu makalede, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Serez bölümü, no. 3872/2 noda bulunan müzikle ilgili edvarın sistematik müzikoloji 
yöntemiyle analizi ve Osmanlıcadan Modern Türkçeye çevirisi yapılacaktır. Bugün Serez Yunanistan sınırları 
içindedir. Osmanlı-Serez’inden toplanan yazmalar, 1925’te İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine teslim edilmiş 
ve orada “Serez” adlı bölümde hizmete sunulmuştur. Bugüne kadar Serez 3872 nolu edvar yazmasının 
incelenmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bu makalenin amacı bugüne kadar hiç kimsenin ilgilenmediği müzik 
teorisi hakkındaki yazmayı incelemek ve araştırmaktır. Yazma, bir ada sahip olmadığı için “Serez 3872” olarak 
anılmıştır. Ve eser, Türk müziğinin teorisi ile ilgilidir. Bu yazmada bulunan bütün bilgi makalenin bulgular 
kısmında yazılmıştır. Ayrıca aynı kısımda yazmanın dış tanıtımı, iç tanıtımı ve yazmanın bölümleri, yani 
makamlar, avazeler ve terkipler alfabetik sıra metoduyla verilmiştir. Makalenin analiz kısmında, ne zaman 
yazıldığı, kimin yazdığı, eserin hangi müzik dönemini temsil ettiği ve kaç tane makam içerdiği tartışılmıştır. 
Maalesef, yazarın kim olduğu tespit edilememiştir. Sonuçta eserin yaklaşık 1730’da yazıldığı, Yeni Sistemciler 
Anadolu Edvarları ekolünü temsil ettiği, 74 makam içerdiği ortaya konmuştur. Eser bugüne kadar sistematik 
müzikoloji metoduyla incelenmediği için, içerdiği makamlardan 7 tanesi, XXI. Yüzyıl başlarında yazılmış olan 
Popescu-judetz’in makam kataloğunda yer almadığı da gösterilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Müzik Makamları Tarihi, Serez 3872, Edvar, Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Teori 
Tarihi, Onsekizinci Yüzyıl Müzik Tarihi. 

Abstract 

In this article titled “Investigation with Systematic Musicology Methods of The Edvar Named Serez 3872”, it is 
analyzed of “Risale-i edvar” on music in Süleymaniye Library, Serez no. 3872/2 with systematic musicology 
method and translated to modern Turkish from Ottoman letter. Today Serez is a city in Greece. Collected much 
many manuscripts in this Ottoman city were given to Istanbul Suleymaniye Library in 1925 and it is chapter 
named “Serez” in it. Since today it has not investigated this “edvar” manuscript in Serez no. 3872/2. This article 
was aimed to study and investigate this manuscript on music theory because nobody was interested in it before. 
It was named “Serez 3872” in title of article because this manuscript has not a name. And it is on the theory of 
Turkish music. It was written all knowledge in this manuscript in results chapter of this article. Also It was given 
“external critic” and “internal critic”, and “chapters of manuscript” that’s mean makams and avazes and terkips 
with alphabetic order method in results chapter. In the analysis chapter of this article it was discussed when it 
was written and it was written by who and which school of music periods it was represented us and how many 
makams it was mentioned. Unfortunately it was not find who was written. In conclusion it was presented that it 
was written in 1730 and represented the school of “New Systematist Anatolian Edvars” and it was mentioned 74 
makams in it. Some of them, almost seven makams, it was not written in The Catalogue of Makams by Popescu-
judetz in the early of XXIth century, as it was not investigated with systematic method this manuscript since 
today.  

Keywords: History of Music Makams, Serez 3872, Edvar, History of Turkish Music, History of Turkish Music 
Theory, Music History of Eighteen Century. 
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GİRİŞ 

Osmanlı devletinin kuruluşundan yaklaşık 100 sene sonra müzikle ilgili kitaplar yazılmaya 
başlanmış, Safiyyüddin Urmevi’nin kurduğu edvar geleneği, Anadolu’ya yerleşen Türkler 
tarafından da benimsenmeye başlanmıştı. Bunun ilk örneğini Yusuf Kırşehri, 1410’a 
tarihlenen müzik eseri ile ortaya koymuştur. Onun yaptığı sistemci ekoldeki değişiklikler yeni 
bir ekolün habercisiydi. Daha sonraki yüzyıllarda yazılan pek çok Türkçe edvar, öncelikle 
Yusuf Kırşehri edvarıyla karşılaştırılır. Böylece yeni edvar yazarının takip ettiği ekol 
belirlenir. Hemen ardından diğer Anadolu Edvarları yazarlarıyla karşılaştırılır ve eserin diğer 
Anadolu edvar yazarları içindeki tarihi konumu tespit edilir. 

Bu makale bir edvar incelemesi olup İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, nr. 3872/2’de 
bulunan edvar yazmasındaki müzik ve makam bilgilerini ele almayı amaçlamaktadır. O. 
Akdoğu, S. Ergan tarafından hazırlanan bibliyografya taramalarında bu edvar üzerinde 
herhangi bir araştırma yapıldığı tespit edilememiştir. Bazı bibliyografyalarda “Risale-i 
Musiki”, “Musiki Makamatı Hakkında” gibi adlandırmalarla kaydedildiği görülmüş (Uslu, 
2016: 76) ise de edvarın henüz akademik anlamda sistematik müzikoloji yöntemiyle 
incelenmediği anlaşılmaktadır. 

Serez, nr. 3872 nolu yazma edvarın açıkça belirtilen bir adı, yazarı ve yazım tarihi yoktur. 
Makalede edvarın, aktardığı makam bilgileri günümüz müzikolojisine taşınacak, Türk müziği 
tarihindeki yerini belirlemek için yazım tarihiyle ilgili analizler ve değerlendirmeler 
yapılacaktır. 

Türkçe edvarların sistematik müzikoloji yöntemiyle incelenmesi müzik tarihimizi doğru 
değerlendirmek için yararlı olduğu ortaya konulduktan sonra yaygın olarak tercih edilen bir 
metot olmuştur, bu makalede aynı yöntem uygulanacaktır. İlk bakışta XV. Yyda Yeni 
Sistemciler Anadolu Edvarları (Uslu, 2015: 105) ekolünün kurucusu olan Kırşehri edvarına 
benzerliğinden dolayı aynı metin olup olmadığı, aynı ekolden olup olmadığını anlamak için 
karşılaştırma yapılacaktır. Yine içinde bulunduğu Anadolu edvarlarından belli başlıları ile 
karşılaştırma yapılacak ve hangi eserden etkilendiğini tespit etmeğe ve edvarın 
tarihlendirilmesine çalışılacaktır. Popescu-judetz’in XXI. Yüzyıl başlarında ortaya koyduğu 
makam kataloğu ile karşılaştırması sonucu, onun listesinde olmayanları belirttik, böylece elde 
ettiğimiz edvar bilgilerinin değerini ve sistematik müzikolojinin önemini ortaya koyacağı için 
gerekli gördük. 

BULGULAR 

Serez bilindiği üzere bugün Yunanistan sınırları içindedir. 1913 Balkan Savaşları öncesinde 
başlayan kundaklamalar sırasında şehirde birçok yangın çıkmıştı. Bu yangınlardan kurtarılan 
yazmalar, 1923’te şehir Yunanıstan’a terkedilmeden önce toplanmış olması gerekir. 
Camilerden ve kütüphanelerden toplanan kitapların 1925’te Süleymaniye Kütüphanesine 
getirildiği belirtilmektedir. Bu kitapların 1810’u yazma ve 2489’u matbu olmak üzere toplam 
4299 kitap Süleymaniye Kütüphanesinde “Serez” adı verilen bölümdedir. İncelenecek olan 
edvar Serez bölümü yazmalarından biridir.  
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1-Yazmanın Dış Tanıtımı: Edvar, müzikle ilgili olmayan Arapça bir yazma kitabın sonunda 
yer almaktadır. Edvar Türkçedir. Toplam 2 varaktan, yani 4 sayfadan oluşan bu edvarda metin 
başlığından sonra makamlar, avazeler ve terkiplerin adları sıralanmış, devam eden satırlarda 
terkip tanımları verilmektedir. 

2-Yazmanın İç Tanıtımı: Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 3872/2, vr. 34b-36a arasındaki 
edvarın doğrudan 12 makam, 7 avaze ve terkiplerle başladığı görülmektedir. Eserde usul 
bilgisine veya başka bilgilere yer verilmemiştir.  

3-Edvarın başlığı: “Fî ilmi'l- makamat ve hüve'l- musika” (Serez, 1730: 34b). Sonunda yer 
alan ifade: “Temmet ihtiyaratü’l- edvar” (Serez, 1730: 36a). 

4-Edvarın Bölümleri: Edvarın bölümleri makamlar, avazeler ve terkiplerden oluşmaktadır.  

Makamlar: “Makamât: Rast, uşşak, neva, buselik, kuçek, ırak, büzürk, zengule, rehavi, 
hüseyni, ısfahan, hicaz” (Serez, 1730: 34b).  

Avazeler: “geveşt, nevruz, şehnaz, maye, selmek, gerdaniye, hisar” (Serez, 1730: 34b).  

Terkipler: “Terkibât: bestenigar, niriz, pençgah, besteısfahan, ısfahanek, zilkeşhaveran, 
zirkeşide, aşiran, nigar, uzzalacem, muhalifek, hicazmuhalif, rahatülervah, nevaaşiran, 
ırakmaye, segahmaye, uşşakmaye, rastmaye, zavil, müberka, zemzeme, nevruzrumi, rekib, 
rekbinevruz, zirefkend, nişaburek, sazkar, nihaventrumi, acem, nevruzacem, gerdaniyenigar, 
nigarinek, gerdaniyebuselik, muhayyer, vechihüseyni, karcığar, ruyiırak, müstear, nühüft, 
sipihr, hüseyniacem, uzzal, nihavent, hümayun, bahrinazik, hisar, hisarek, hisareviç, 
türkihicaz, hicazbüzürk, çargahacem, segahacem, dügahacem, rastacem, hicazacem, 
sebzendersebz” (Serez, 1730: 34b).  

5-Edvarda Terkip Tanımları:  

Serez 3872 edvarı terkipler kısmı, “Asl-ı terkibat” diye başlamaktadır. Bestenigar ile başlar 
sebzendersebz ile biter. Öncelikle bu çalışma metin neşri olmadığı, ikinci olarak terkipler 
listesini verdiği sıra yukarda verildiği için, bunlara ilave olarak araştırmacıların terkipleri 
kolayca bulabilmesi açısından bulguları alfabetik olarak dizilmiştir:  

Acem, ırak tamam edip niriz-i dügah karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Acemrast, ırak-ı acem gösterip ana rast anda karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Aşiran, hüseyni ağaz edip rastta karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Bahrinazik, hicaz yüzünden segah gösterip dügah karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Besteısfahan, ısfahan ağaz edip segahda karar eder. (Serez, 1730: 34b) 

Bestenigar, rast ağaz edip iner çargahda karar eder. (Serez, 1730: 34b) 

Çargahacem, çargah ağaz edip acem karar eder. (Serez, 1730: 36a) 
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Dügahacem, dügah ağaz edip acem karar eder. (Serez, 1730: 36a) 

Gerdaniyebuselik, gerdaniye ağaz edip buselik yüzünden rast karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Gerdaniyenigar, gerdaniye ağaz edip anda çargah karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Hicazacem, hicaz ağaz edip dahi acem karar eder. (Serez, 1730: 36a) 

Hicazbüzürk, hicaz gösterip anda büzürk makamını tamam karar eder. (Serez, 35b) 

Hicazmuhalif, hicaz ağaz edip karcıgar karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Hisar, hüseyni anda segah gösterip kuçek karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Hisarek, hüseyni üstünde bir perde segah ağaz edip ısfahan yüzünden segah karar eder. 
(Serez, 1730: 35b) 

Hisareviç, hisar gösterip tamam ana büzürk makamında karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Hümayun, zengule gösterip rehavi karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Hüseyniacem, hüseyni andan ağaz eder anda acem karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Irakmaye, segah-ı ırak tamam gösterip anda maye karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Isfahanek, ısfahan ağaz edip rastta karar eder. (Serez, 1730: 34b) 

Karcığar, neva yüzünden çargah gösterip dügah karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Muhalifek, nirizden segah edip uzzalin yerinden segahta karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Muhayyer, tiz dügah ağaz edip hüseyni yüzünden anda dügah karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Müberka, çargah ağaz edip segah karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Müstear, uzzal ağaz edip segah karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Nevaaşiran, neva ağaz edip karcıgar karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Nevruzacem, nevruz[rumi] ağaz edip anda acem karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Nevruzrumi, pençgah ağaz edip dügah karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Nigar, acem ağaz edip rehavide karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Nigarinek, gerdaniye ağaz edip anda çargahtan maye karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Nihavent, hicaz göstere tamam anda hicaz karar eder. (Serez, 1730: 35b) 
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Nihaventrumi, hicaz ağaz edip ısfahan anda kuçek karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Niriz, hicaz ağaz edip ana rast onda karar eder. (Serez, 1730: 34b) 

Nişabürek, çargah ağaz edip döne hüseyni anda maye karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Nühüft, muhayyer ağaz edip uzzal yüzünden hicaz karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Pençgah, ısfahan ağaz edip rastta karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Rahatülervah, hicaz ağaz edip ırakta karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Rastmaye, rast göstere anda maye karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Rekbinevruz, kuçek ağaz edip dügah karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Rekib, kuçek yüzünde çargah ağaz edip dügah karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Ruyiırak, segah ağaz edip ırak karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Sazkar, segah ağaz edip tamam anda maye gösterip karcıgar-ı rast karar eder. (Serez, 1730: 
35a) 

Sebzendersebz, çargah-ı büzürk, hicaz maye, pençgah, rehavi, nühüft, uzzal cem' olur. 
(Serez, 1730: 36a) 

Segahacem, segah ağaz edip acem karar eder. (Serez, 1730: 36a) 

Segahmaye, segah gösterip tamam anda maye karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Sipihr, muhayyer ağaz edip anda hisar yüzünden kuçek karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Türkihicaz, hisar gösterip uzzal yüzünden hicaz karar eder. (Serez, 1730: 36a) 

Uşşakmaye, uşşak tamam gösterip maye karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Uzzal, hüseyni andan ağaz edip anda hicaz tamam karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Uzzalacem, uzzal ağaz edip acemde karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Vechihüseyni, karcığar göstere hüseyni tamam karar eder. (Serez, 1730: 35b) 

Zavili, segah ağaz edip dügah karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

Zemzeme, nevruz ağaz edip ana rehavi karar eder (Serez, 1730: 35a) 

Zilkeşhaveran, hüseyni ağaz edip ırakda karar eder. (Serez, 1730: 34b) 

Zirefkend, büzürk andan segah gösterip maye karar eder. (Serez, 1730: 35a) 
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Zirkeşide, hüseyni ağaz edip rehavide karar eder. (Serez, 1730: 35a) 

ANALİZ 

Serez 3872 edvarının tamamı dikkate alındığında edvarın bugüün hepsine birden makam 
dediğimiz terkiplerin açıklamalarından oluştuğunu görüyoruz. 12 makam ve 7 avazenin adları 
dışında açıklamalarına yer verilmemiştir. Bunun iki sebebi vardır: ilki ekolün XV. Yüzyılda 
kurucusu olan Yusuf Mevlevi’nin de edvarını yazarken 12 makam, 7 avazenin açıklamasına 
yer vermemesi, ikinci olarak pek çok edvarda görüleceği üzere yaygınlığı genel kabul görmüş 
ve her kes tarafından bilindiği kabul edilen 12 makam ve 7 avazenin açıklaması 
yapılmamıştır. Bu Yeni Sistemciler Anadolu Edvarları ekolünde bir yazım metodudur.  

Bununla beraber Analiz kısmında Serez 3872 edvarında açıkça belirtilmemiş edvarın adı, 12 
makam ve 7 avazenin adlarıyla ilgili bazı açıklamalar, terkiplerin de içinde bulunduğu tam bir 
makamlar listesi, edvarda anılan Popescu-judetz’in makam kataloğunda bulunmayan bazı 
terkipler, edvarın bağlı olduğu ekol, edvarın yazım tarihi gibi problemlerin çözümüne 
ayrılmıştır.  

1-Edvarın adı: Edvarın hemen başında yer alan “Fî İlmi'l Makâmât Ve Hüve'l Mûsika” 
(Serez, 1730: 34b) edvara ad olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte “Makamlar ilmi 
aynı zamanda müziktir” anlamına gelen bu başlığın, kitabın bütünü içinde bir konu başlığı 
olması da mümkün görünmektedir. Edvarın adındaki belirizlik ve açık bir başlığı olmaması 
nedeniyle kalıcı olan kütüphane bölüm ve numarasını makale başlığına taşımayı tercih etmek 
suretiyle aynı yazmanın başkaları tarafından tekrar incelenmesinin önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. 

2-Edvarda 12 Makam: Edvarda makamalar “rast, uşşak, neva, buselik, kuçek, ırak, büzürk, 
zengule, rehavi, hüseyni, ısfahan, hicaz”dan (Serez, 1730: 34b) ibaret olup 12 makamın 
sadece isimleri yazılıdır, devam eden metinde makamların açıklamaları yoktur. Listede 
görülen “kuçek” makamının doğrusu “zirefkendkuçek” olmakla birlikte eşanlamlı olarak XV. 
Yüzyıldan bu yana “kuçek” şeklinde yazıldığı da görülmektedir. Makamların tanımlarının 
olmaması makamların müzisyenler arasında yaygın olarak bilinmesinden kaynaklanmış 
olmalıdır.  

3-Edvarda 7 Avaze: “Avazeler: geveşt, nevruz, şehnaz, maye, selmek, gerdaniye, hisar” 
(Serez, 1730: 34b) şeklinde listelenen 7 Avaze içinde “hisar”, edvarın hem avazelerinde 
adıyla hem de terkiplerinde tanımı yapılarak yer almaktadır, diğer avazelerin tanımları yoktur. 
Hisarın ayrıca terkipler içinde tanımının verilmesi uygulaması “Yeni Sistemciler Anadolu 
Edvarları” geleneğinde görülen bir özelliktir. İlk defa bunun örneği Bedri Dilşad’ın Yusuf 
Kırşehri’nin eserinden tercüme ederek şiirleştirdiği ve 1427’de yazdığı eserinde 
görülmektedir. 

4-Edvarda Terkip Açıklamaları: Terkipler “bestenigar”la başlayıp “sebzendersebz” ile 
biter. Edvarda terkiplerin açıklamaları kısa, “Yeni Sistemciler Anadolu Edvarları” ekolüne 
uygun olarak, başlangıç perdesi, birkaç güçlü perde ve karar perdesi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Tanımlamaların anlaşılmasında her hangi bir zorluk olmadığı için burada 
bir kısmı tekrar edilmeyecektir. Özellikle yazımdan kaynaklanan birkaç huşu metinde 
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düzeltilmiş ise de gerekçeleri bu kısımda açıklanacaktır. Ayrıca Popescu-judetz’in makam 
kataloğu dikkate alınarak makam karşılaştırmaları yapılmıştır. Popescu-judetz’in eserinde bu 
edvarı kullandığını belirtmesine rağmen makam kataloğunda bazı makamların kaynağı olarak 
görülememiş olması Sistematik Müzikoloji yöntemiyle edvarların incelenmesinin önemini 
göstermektedir. Burada araştırmacılarca kolay bulunabilmesi için sistematik müzikoloji gereği 
terkipler alfabetik olarak verilecektir.  

Popescu-judetz’in makam kataloğunda her makamın kaynakları verilmeye çalışılmış, 
kullandığı kaynakları arasında “AN5” kısaltmasıyla (Popescu-judetz, 2010: 25) görülen, 
ancak bazı makamların kaynakları arasında “Serez 3872” edvarı görülmemektedir. Aşağıda 
üzerinde açıklamalar yapılan bu terkipler alfabetik sırayla verilecektir.  

Acem (Serez, 1730: 35b), bu edvar kataloktaki “acem” makamı kaynakları arasında görülmez 
(Popescu-judetz, 2010: 97).  

Acemrast (Serez, 1730: 36a), terkibin adı bazen “rastacem” şeklinde de görülür, bu edvar 
Popescu-judetz’in kataloğunda “acemrast” kaynakları arasında yoktur, ancak ayrıca yer alan 
“rastacem” terkibinin kaynakları arasında görülür, tanıma bakarsak terkibin adının doğrusu 
“acemrast” olmalıdır.  

Aşiran (Serez, 1730: 35a) edvarda “oldur ki hüseyni ağaz ede rastta karar ede” şeklinde 
tanımlanmıştır, bu tanımın gösterdiği makam adı aslında “hüseyniaşiran”dır. Bu edvar, 
Popescu-judetz’in kataloğunda “aşiran”ın kaynakları arasında yoktur. Bu edvarda tarif edilen 
“aşiran” terkibi, “hüseyniaşiran” makamıdır. Bu haliyle inceleme yapanlar, “Serez 3872 
Edvarında” hüseyniaşiran makamı yok hatasına düşmemelidir. Ancak bu edvar, Popescu-
judetz’in kataloğundaki “hüseyniaşiran”ın kaynakları arasında yoktur (Popescu-judetz, 2010: 
103). 

Hisarek (Serez, 1730: 35b), bu edvar, Popescu-judetz’in kataloğundaki “hisarek” kaynakları 
arasında yoktur (Popescu-judetz, 2010: 102).  

Hüseyniaşiran bk. Aşiran.  

Nevaaşiran (Serez, 1730: 35a), Popescu-judetz’in makam kataloğunda “nevaaşiran” makamı 
“nevayi aşiran” ve “nevi aşiran” imlalarıyla iki ayrı şekilde yazılmış olduğu görülür. Fakat her 
iki ayrı imla ile yazılmış makamın kaynakları arasında AN5’in olmaması Serez 3872’deki bu 
terkibini hatalı değerlendirmiş olduğu anlaşılmaktadır (Popescu-judetz, 2010: 107).  

Nevruzrumi (Serez, 1730: 35a), Hatırladığım kadarı ile “nevruzrumi”nin XV. Yüzyıl 
Kırşehri edvarında olmadığı şeklinde bilgi aktarımında bulunulmuş (Uslu, 2012: 110) ise de, 
Popescu-judetz’in makam kataloğunda görüleceği üzere makam Kırşehri edvarında 
bulunmaktadır (Popescu-judetz, 2010: 107). Makam adının sonundaki “Rumi” ilavesinin 
“Anadolu tarzında nevruz” anlamına geldiğini açıklamaya çalışan makalede görüleceği üzere 
(Uslu, 2012: 117) Kırşehri edvarından sonraki birçok edvarda da nevruzrumi tanımı 
tekrarlanmış, bu edvarda görüldüğü gibi XVIII. Yy sonuna kadar makam adlandırması aynı 
şekilde devam etmiştir.  
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Nigar (Serez, 1730: 35a), bu edvar, Popescu-judetz’in kataloğundaki “nigar” kaynakları 
arasında yoktur (Popescu-judetz, 2010: 107).  

Pençgah (Serez, 1730: 34b), Serez 3872 edvar yazmasında iki tane pençgah tanımı var 
gözüküyor, oysa terkipler arasında ilk görülen “pençgah” doğru olmakla birlikte, ikinci 
“pençgah” adının yanlış yazılmış olduğu, doğrusunun “zemzeme” olması gerektiği 
anlaşıldığından bu makalede düzeltilmiştir.  

Sebzendersebz “oldur ki çargah-ı büzürk, hicaz maye, pençgah, rehavi, nühüft, uzzal cem' 
ola” (Serez, 1730: 36a) şeklinde tanımlanmıştır, bu tanım Hekimbaşı mecmuası edvarındaki 
sebzendersebz tanımı ile aynı olması biraz sonra yapılacak tarihlendirme konusuna yardımcı 
olmaktadır.  

Türkihicaz (Serez, 1730: 36a), bu edvar, Popescu-judetz’in kataloğundaki “türkihicaz” 
kaynakları arasında yoktur (Popescu-judetz, 2010: 113).  

Uzzalacem (Serez, 1730: 35a), bu edvar, Popescu-judetz’in kataloğundaki “uzzalacem” 
kaynakları arasında yoktur (Popescu-judetz, 2010: 113).  

5- Yazmanın Özgünlüğü: Bu makalede ele alınan Serez 3872 edvarının başka bir edvarın 
kopyası/nüshası olup olmadığını anlamak için çeşitli eserlerle karşılaştırılması yapılmıştır.  

Karşılaştırmalar ve tarihlendirme için bazı tespitler: 1410’a tarihlendirilen Kırşehri’deki 12 
makam ve 7 avaze isimleri ile aynıdır, fakat sırası değişik; Kırşehri’deki 4 şube adı bu eserde 
yoktur; Kırşehri’deki 7 avaze ile aynıdır; Terkiblerin başlangıcı aynı olmakla birlikte, 
nigardan sonraki terkiplerin sırası Kırşehri’deki gibi değildir. Bu durum eserin Kırşehri 
risalesinden kopya edilmediğini göstermektedir. Terkiblerin sırası Makami edvarı ile uyum 
arzetmemektedir; Terkiblerin sırası ve bazılarının açıklamaları 1650 tarihli Çengi Yusuf Dede 
risalesi ile uyum arzetmemektedir. 1689 tarihinde yazılmış Vahyizade Mehmet’in, kendisinin 
kopyaladığı Sabri Divanı nüshası sonuna yaptığı ilave olan “Risale-i Edvar”la da benzerlikleri 
olsa bile onun bir nüshası değildir (Popescu-judetz’in bu edvarı 1645’te ölen şair Sabri’ye ait 
göstermesi hatalıdır).  

Terkiblerin sırası 1725 yıllarına tarihlendirilen Ruhperver’den ve Kadızade edvarına 
benzemediği için bu iki edvardan kopya edilmemiştir. 1757’den sonrasına tarihli Hekimbaşı 
güfte mecmuasının sonunda yer alan edvar bilgilerindeki terkiblerin tanımları birebir aynı 
değildir, fakat önemli bir kısmının sıralaması aynıdır (bestenigardan nevaaşirana, 
nevruzacemden sebzendersebze hemen hemen aynı sırayla mevcuttur, ama aşağıdaki listede 
yer alan nevaşirandan sonra gelen ırakmayeden acem arası terkipler Hekimbaşı mecmuasında 
yoktur, bunlara ilave olarak diğer terkiplerden “bahrinazik, hisareviç, hicazbüzürk ve sipihr” 
makamları Hekimbaşı mecmuasında yoktur). Hekimbaşı mecmuasının eksik olması ve aynı 
tanımları içermemesi gibi sebeplerle, sadece sıralama benzerliğinin birbirlerinin aynı ekolü 
takip ettiklerini göstermesi açısından yeterli değildir. Serez 3872 edvarı terkipleri sıralaması, 
1777 tarihli Hızır Ağa’nın eserindeki terkipler sıralamasına uymamaktadır.  

Serez 3872 edvarı terkipler sıralamasına en yakın ve benzerliği olan sıralama Milli Ktp. 131 
nolu mecmuanın terkipler anlatımının bulunduğu ve 1770-80’lerde Kırşehri’den 
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yararlanılarak yazılan nüshadaki terkipler kısmıdır (Doğrusöz, 2012: 21-24. Buradaki risale 
yazarı Kırşehri’nin eserini kaynak kullanmış olsa bile bazı perdeler konusunda farklılığını 
ortaya koymakta oluşu, Kırşehri edvarını istinsah edip etmediğini sorgulatmaktadır. 
Mecmuadaki sıralamalar gurup gurup hatalı sırayla yazılmış görünmektedir, bu durum 
yazmanın hatalı sayfa ciltlemesi yapılmış olup olmamasından da kaynaklanmış olabilir, 
araştırmacı bu konuda bilgi vermemektedir), bu da eserin Popescu-judetz tarafından yapılmış 
olan tahmini tarihlendirmeyi desteklemektedir. Serez 3872 nolu edvar terkiplerin tariflerinde 
bulunan perdeler konusunda da Kırşehri ve 1770-1780’lere tarihlenen Milli Ktp. 131’deki 
mecmuadan zaman zaman ayrılmaktadır. Bu durum Serez 3872 edvar yazarının, Milli Ktp. 
131 yazmasını kaynak olarak kullanmadığını ve bu olasılığın tarih açısından mümkün 
olmadığını, tam tersine olabileceği ihtimalini vermekte, Popescu-judetz’in tahmini 
tarihlendirmesinin hatalı olabileceğini göstermektedir. 

Yapılan karşılaşmada Serez 3872 edvarı her ne kadar sonunda “Temmet ihtiyarâtü’l- edvar” 
yani “edvarın seçmeleri tamamlandı” anlamındaki son cümlesiyle başka bir edvardan 
seçmeler yapılmış gibi anlaşılsa da XV. Yüzyılda yazılmış 1410 tarihli Kırşehri, 1427 tarihli 
Bedr-i Dilşad, 1432 tarihli Şükrullah Çemişkezeki, 1441 tarihli Hızır b. Abdullah, 1510 tarihli 
Seydi, 1518 tarihli Makami’nin, 1520 tarihli Anonim; XVII. Yüzyılda yazılmış Anonim 
Ruhperver, 1642 tarihli Anonim, 1650’ye tarihlendirilen Çengi ve neyzen Yusuf Dede, 
1675’e tarihlendirilen Kadızade, 1689 tarihli Vahyizade Mehmet, 1757 sonrasına tarihli 
Hekimbaşı ve 1770’e tarihlendirilen Milli Ktp 131 edvarları ile benzerlikler taşısa da, Serez 
3872 nolu edvarın şimdilik bir başka eserin nüshası değil, özgün/orijinal bir edvar olduğu 
sonucuna götürmektedir.  

6- Yazıldığı Tarih: Bilindiği üzere bir eserin değerlendirilmesinde yazıldığı yer ve tarih 
önemlidir. Serez hakkında yazdıklarımıza ilave olarak bu bölüm edvarın yazım tarihi 
hakkında olacaktır. İncelediğimiz edvar, Abdüllatif Ali b. İbrahim’in aruz ve kafiye hakkında 
yazdığı Arapça bir eserinin içinde, eser bitminden sonra yer almaktadır. Şiirde kullanılan aruz 
bahirlerinden söz eden eserin çerçeveli kısmını oluşturan ilk bölümün 1724 (h. 1137) 
tarihinde yazıldığına dair bir kayıt vardır (Serez, 1730: 117b). Daha sonraki sayfalarda 1746 
(h. 1159) tarihine de rastlanmaktadır. Benzer şekilde yazı ve sayfa çerçevesi düşünülerek 
müzik kısmının da bu tarihlerde yazıldığı söylenebilir. Popescu-judetz “AN5” olarak 
kodladığı bu eseri 1771 tarihli olarak değerlendirmektedir ve bu tarih için herhangi bir 
gerekçe ileri sürmemiştir. Anlaşıldığı kadarı ile Milli Ktp. 131 nolu edvara benzerliğinden ve 
onun için ileri sürülen 1770-80 yıllarını yazım için gerekçe görmektedir. Eserin 18. Yyla ait 
olduğu konusunda şüphe yoktur. Bu makale yazarının değerlendirmesine göre eser 1724-1750 
tarihleri arasında yazılmış olabilir ve şimdilik 1730 tarihi eserin yaklaşık yazım tarihi olarak 
kabul edilebilir.  

7- Edvarın Ait Olduğu Ekol: Edvarda verilen 12 makam, 7 avaze ve terkipler ifadeleri bize 
Yusuf Kırşehri tarafından kurulan “Yeni Sistemci Anadolu Edvarları” ekolü içinde olduğunu 
göstermektedir. Özellikle “yedi avaze” terimi Yeni Sistemciler için belirleyici bir tercihtir. 
Ayrıca terkipleri anlatım biçimi bu ekolü belirleyicidir. Eserin yazıldığı dönem ise Türk 
Müziği Tarihi içinde Klasik Müzik Dönemidir. Bu durum yazarın Klasik Müzik Döneminde 
Yeni Sistemci Anadolu Edvar ekolünün devam ettiren müzisyen gurubundan biri olduğunu 
göstermektedir. 
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SONUÇ 

Bu makalede bugüne kadar incelenmemiş “Serez 3872” olarak makale adına taşınmış olan 
edvarın metninde yer alan bütün makamlar sistematik müzikoloji gereği “bulgular ve analiz” 
başlıkları altında alfabetik sırayla verilmiştir. Bu makalede ele alınan yaklaşık 1730’ye 
tarihlendirilen Serez 3872 edvarında bulunan bilgiler önce bulgularda alfabetik sırayla 
verilmiş, daha sonra analiz kısmında bulgular üzerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. 
Edvarda yer alan bütün makam listesi, edvarın ne zaman yazıldığı, edvarın adı, edvarın temsil 
ettiği ekol, edvarda bulunan terkiplere kaynaklık ettiği tespit edilmiştir.  

Bu makale sonucu olarak ilk olarak yazmanın adı olmadığı, bu nedenle makale başlığında 
“Serez 3872” olarak tanımlandığı, ama edvarın başında görülen, bir bölüm başlığı gibi 
verilen, Türkçesi “Müzik ve makamlar ilmi hakkında” anlamını taşıyan Arapça “Fî İlmi'l 
Makâmât Ve Hüve'l Mûsika” olarak da anıldığına rastlanmıştır. Serez 3872 nolu yazmanın 
“Risale-i Edvar” olarak anılmasının içerik ve metnin Türkçe olması açısından 
kullanılabileceği önerilebilir. 

Serez 3872 edvarının yazarına rastlanmadığı, tespit edilemediği, şimdilik “anonim” olarak 
değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. 

Serez 3872 edvarının şimdilik 1730 yılında yazılmış olduğunun kabul edilebileceği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Edvarın yazımı Türk Klasik Müziği Birinci Döneminin sonlarında 
gerçekleşmiştir, dönemler açısından bu tarihten sonrası Türk Klasik Müziğinin İkinci Dönemi 
olarak değerlendirilmektedir.  

Serez 3872 edvarının başka bir edvardan etkilenmiş olsa bile kendine özgün bir yazıma sahip 
olduğu, edvarlar listesinde başka bir eserin nüshası olarak değil, ayrıca anılmasının yararlı 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Serez 3872 edvarında makam sınıflandırması 12 makam, 7 avaze, terkipler şeklinde 
yapılmıştır, her ne kadar “şubeler” sınıfı olmasa bile bu sınıflandırma edvarın “Yeni 
Sistemciler Anadolu Edvarları” geleneğine bağlı olduğunu göstermektedir. 

Serez 3872 edvarında makam ve avazeler açıklanmamış, terkipler açıklanmıştır. Terkipler 
açıklanırken “başlangıç perdesi, güçlü perdeler, karar sesi” anlayışıyla yapılan “anlatım 
metodu” da edvarın “Yeni Sistemciler Anadolu Edvarları” geleneğine bağlı olduğunu 
desteklemektedir. 

Serez 3872 edvarında makam, avaze ve terkip olarak ayrılan bütün müzikal oluşumlar 
günümüzde makam olarak anılmaktadır, edvarda bütün makam isimleri bir arada şu şekilde 
alfabetik sırayla verilebilir: acem, acemrast, aşiran, bahrinazik, besteısfahan, bestenigar, 
buselik, büzürk, çargahacem, dügahacem, dilkeşhaveran, gerdaniye, gerdaniyebuselik, 
gerdaniyenigar, geveşt, hicaz, hicazacem, hicazbüzürk, hicazmuhalif, hisar, hisarek, hisareviç, 
hümayun, hüseyni, hüseyniacem, ırak, ırakmaye, ısfahan, ısfahanek, karcığar, kuçek, maye, 
muhalifek, muhayyer, müberka, müstear, neva, nevaaşiran, nevruz, nevruzacem, nevruzrumi, 
nigar, nigarinek, nihavent, nihaventrumi, niriz, nişaburek, nühüft, pençgah, rahatülervah, rast, 
rastmaye, rehavi, rekib, rekbinevruz, ruyiırak, sazkar, sebzendersebz, segahacem, segahmaye, 
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selmek, sipihr, şehnaz, türkihicaz, uşşak, uşşakmaye, uzzal, uzzalacem, vechihüseyni, zavil, 
zemzeme, zengule, zirkeşide, zirefkend” makam adları vardır. Bu listedeki “aşiran” yerine 
“hüseyniaşiran” makamı denilebileceği, genellikle “rastacem” ile “acemrast”ın aynı 
açıklamayla verildiği de tespit edilmiştir. Sayısal olarak Serez 3872 edvarında, açıklaması 
yapılan terkip sayısı 56 adet olmakla birlikte diğer 12 makam ve 7 avaze ile birlikte, tekrar 
eden “hisar” hariç, toplam 74 makam adı yer almaktadır. Terkipler içinde verilen 
sebzendersebz bir makam olmayıp, birleşik makamlardan oluşmuş bir müzik biçimi olarak 
toplam sayıdan çıkarılabilir. 

Milli Müzikoloji, Müzik teorisi tarihi, Müzik tarihi açısından Serez 3872 edvarının XVIII. 
Yüzyıl tarihi çalışmalarında değerlendirilmesi ihmal edilmemelidir. XXI. Yüzyıl başlarında 
yayınlanmış Popescu-judetz’in makam kataloğunda “bahrinazik-zirkeşide” arasında birçok 
makamın kaynakları arasında AN5 olarak kodlanmış “Serez 3872” edvarı yer almaktadır. 
Ancak Popescu-judetz bu eserin içindeki makamların birçoğunu listelemiş ise de, listesindeki 
bazı makamların kaynağı olarak bu edvarın görülmediği tespit edilmiştir, bu terkipler 
sırasıyla: aşiran, nigar, uzzalacem, nevaaşiran, acem, hisarek, türkihicaz olmak üzere yedi 
makamın kaynakları arasında “AN5” yani “Serez 3872 edvarı” yer almamakta oluşu, bu 
makalenin ve edvarın araştırmacılar için önemini göstermektedir.  
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EK1: Serez 3872 Nolu Edvar Yazmasının Metni: 

(Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 3872/2, vr. 34b-36a) 

Fî ilmi'l- makamat ve hüve'l- musika.  

Makamât: Rast, uşşak, neva, buselik, kuçek, ırak, büzürk, zengule, rehavi, hüseyni, ısfahan, 
hicaz.  

Avazeler: geveşt, nevruz, şehnaz, maye, selmek, gerdaniye, hisar.  

Terkibât: bestenigar, niriz, pençgah, besteısfahan, ısfahanek, zilkeşhaveran, zirkeşide, aşiran, 
nigar, uzzalacem, muhalifek, hicazmuhalif, rahatülervah, nevaaşiran, ırakmaye, segahmaye, 
uşşakmaye, rastmaye, zavil, müberka, zemzeme, nevruzrumi, rekib, rekbinevruz, zirefkend, 
nişaburek, sazkar, nihaventrumi, acem, nevruzacem, gerdaniyenigar, nigarinek, 
gerdaniyebuselik, muhayyer, vechihüseyni, karcığar, ruyiırak, müstear, nühüft, sipihr, 
hüseyniacem, uzzal, nihavent, hümayun, bahrinazik, hisar, hisarek, hisareviç, türkihicaz, 
hicazbüzürk, çargahacem, segahacem, dügahacem, rastacem, hicazacem, sebzendersebz. Asl-ı 
terkibat:  

Bestenigar oldur ki rast ağaz ede ine çargahda karar ede.  

Niriz oldur ki hicaz ağaz ede ona rast onda karar ede.  

Pençgah oldur ki ısfahan ağaz ede rastta karar ede.  

Besteısfahan oldur ki ısfahan ağaz ede segahda karar ede.  

Isfahanek oldur ki ısfahan ağaz ede rastta karar ede.  

Zilkeşhaveran oldur ki hüseyni ağaz ege ırakda karar ede.  

Zirkeşide oldur ki hüseyni ağaz ede rehavide karar ede.  

Aşiran oldur ki hüseyni ağaz ede rastta karar ede. 

Nigar oldur ki acem ağaz ede rehavide karar ede.. 

Uzzalacem oldur ki uzzal ağaz ede acemde karar ede.  

Muhalifek oldur ki nirizden segah ede uzzalin yerinden segahta karar ede.  

Hicazmuhalif oldur ki hicaz ağaz ede karcıgar karar ede.  

Rahatülervah oldur ki hicaz ağaz ede ırakta karar ede.  

Nevaaşiran oldur ki neva ağaz ede karcıgar karar ede.  
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Irakmaye oldur ki segah-ı ırak tamam göstere ana maye karar ede.  

Segahmaye oldur ki segah göstere tamam ana maye karar ede.  

Uşşakmaye oldur ki uşşak tamam göstere maye karar ede.  

Rastmaye oldur ki rast göstere ana maye karar ede.  

Zavili oldur ki segah ağaz ede dügah karar ede.  

Müberka oldur ki çargah ağaz ede segah karar ede.  

Zemzeme oldur ki nevruz ağaz ede ana rehavi karar ede  

Nevruzrumi oldur ki pençgah ağaz ede dügah karar ede.  

Rekib oldur ki kuçek yüzünde çargah ağaz ede dügah karar ede.  

Rekbinevruz oldur ki kuçek ağaz ede dügah karar ede.  

Zirefkend, oldur ki büzürk andan segah göstere maye karar ede.  

Nişabürek oldur ki çargah ağaz ede döne hüseyni ana maye karar ede.  

Sazkar oldur ki segah ağaz ede tamam ana maye göstere karcıgar-ı rast karar ede.  

Nihaventrumi oldur ki hicaz ağaz ede ısfahan anda kuçek karar ede.  

Acem oldur ki ırak tamam ede niriz-i dügah karar ede.  

Nevruzacem oldur ki nevruz[rumi] ağaz ede ana acem karar ede.  

Gerdaniyenigar oldur ki gerdaniye ağaz ede ana çargah karar ede.  

Nigarinek oldur ki gerdaniye ağaz ede ana çargahtan maye karar ede.  

Gerdaniyebuselik oldur ki gerdaniye ağaz ede buselik yüzünde rast karar ede.  

Muhayyer oldur ki tiz dügah ağaz ede hüseyni yüzünden ana dügah karar ede.  

Vechihüseyni oldur ki karcığar göstere hüseyni tamam karar ede.  

Karcığar oldur ki neva yüzünden çargah göstere dügah karar ede.  

Ruyiırak oldur ki segah ağaz ede ırak karar ede.  

Müstear oldur ki uzzal ağaz ede segah karar ede.  

Nühüft oldur ki muhayyer ağaz ede uzzal yüzünden hicaz karar ede.  
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Sipihr oldur ki muhayyer ağaz ede ana hisar yüzünde kuçek karar ede.  

Hüseyniacem oldur ki hüseyni andan ağaz ede ana acem karar ede.  

Uzzal oldur ki hüseyni andan ağaz ede ana hicaz tamam karar ede.  

Nihavent oldur ki hicaz göstere tamam ana hicaz karar ede.  

Hümayun oldur ki zengule göstere rehavi karar ede.  

Bahrinazik oldur ki hicaz yüzünde segah göstere dügah karar ede.  

Hisarek oldur ki hüseyni üstünde bir perde segah ağaz ede ısfahan yüzünde segah karar ede.  

Hisar oldur ki hüseyni anda segah göstere kuçek karar ede.  

Hisareviç oldur ki hisar göstere tamam ana büzürk makamında karar ede.  

Türkihicaz oldur ki hisar göstere uzzal yüzünden hicaz karar ede.  

Hicazbüzürk oldur ki hicaz göstere ana büzürk makamını tamam karar ede.  

Çargahacem oldur ki çargah ağaz ede acem karar ede.  

Segahacem oldur ki segah ağaz ede acem karar ede.  

Dügahacem oldur ki dügah ağaz ede acem karar ede.  

Acemrast oldur ki ırak-ı acem göstere ana rast anda karar ede. 

Hicazacem oldur ki hicaz ağaz ededahi acem karar ede.  

Sebzendersebz oldur ki çargah-ı büzürk, hicaz maye, pençgah, rehavi, nühüft, uzzal cem' ola. 
Temmet ihtiyarâtü’l- edvâr (Serez, 1730: vr. 36a). 
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ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠĞĠN ÇALIġANLAR ÜZERĠNDE ETKĠLERĠ: KAMU BANKA 
ÇALIġANLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 
Onur Can BENLĠER           Nazif YILDIRIM 

 
Öz 

Örgüte ait çalışanların örgüt faaliyetlerinin iyileştirilmesine, aksaklıkların ortaya çıkarılmasına dönük düşünce, 
fikir ve önerilerini dile getirmemek örgüt için önemli bir problemdir. Bu sorunun örgüte birçok olumsuz etkisi 
olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; örgüt içinde çalışanların sessiz kalmalarının 
nedenlerinin ortaya konulmasıdır. İşgörenlerin bu tutumu kolektif bir hal alıp, örgütsel sessizlik iklimini 
meydana getirebilmektedir. Sessizlik ikliminin hiyerarşiden mi yoksa iletişim kanallarının yeterli düzeyde 
olmamasından mı kaynaklandığını araştırmak bu incelemenin amaçlarından biridir. Bu nedenle çalışmada 
örgütsel sessizliğin banka çalışanlarına/örgütlerine etkileri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 
bağlamda araştırma, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak ve banka çalışanlarından veriler toplanarak gerekli 
analizler yapılarak yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt, öğüt kültürü, örgütsel sessizlik, işgören sessizliği, banka çalışanı 

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON WORKERS:   A RESEARCH ON PUBLIC 
BANK WORKERS 

Abstract 

The workers in this organization can’t express their thoughts,ideas  or suggests  which can make the 
organization’s activities better or find out the hitches,so this is an important problem for organization.ıt is 
possible to say that this problem has many negative effects on the organization.The aim of this research is to 
reveal the reasons why the workers stay quiet in the organization.The employee’s behaviour  gets collective in 
time  and bring about organizational silence climate.One of this research’s aims is to investigate whether the 
organizational silence is derived from hierarchy or the communication channels being insufficient.That’s why it 
was purposed to identify whether organizational silence has effects on bank workers/organizations or not.This 
research was commented by using  face to face questionnaires and getting datas from bank workers and doing 
necessary analysis. 

Keywords:Organization,organizational culture,organizational silence,bank worker 

1.GĠRĠġ 

Örgütsel sessizlik; bir örgüte ait çalışanların örgüt faaliyetlerinin iyileştirilmesine, 
aksaklıkların ortaya çıkarılmasına dönük düşünce, fikir ve önerilerini dile getirmemeleridir. 
İşgörenlerin bu tutumu kolektif bir hal alıp, örgütsel sessizlik iklimini meydana getirecektir. 
Sessizlik ikliminin hiyerarşiden mi yoksa iletişim kanallarının yeterli düzeyde olmamasından 
mı kaynaklandığını araştırmak bu incelemenin amaçlarından biridir. Bu doğrultuda, 
çalışmanın birinci bölümünde örgütsel sessizliğin tanımı yapılmış, sessizliğin türlerinden ve 
hangi yönden örgütsel sessizliğin var olduğundan bahsedilmiştir. Literatürde örgütsel sessizlik 
ile ilgili temel konulardan bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde işgörenlerin sessizlik 
davranışları detaylı açıklanmıştır. Örgütsel sessizlik ikliminin hem örgütsel düzeyde hem de 
bireysel düzeyde olumsuz sonuçlarından bahsedilmiştir. Yapılan araştırmalarda örgütsel 
sessizliğin ortadan kaldırılmasının, örgütlerin gelişmesine katkı bulunacağı bulgusuna 
varılmış ve örgütsel sessizliğin önlenmesine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesinden ve çözüm 
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yollarına değinilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise, örgütsel sessizlik iklimi ve demografik 
özellikler ile işgörenlerin sessizlik davranışları arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı 
yapılan istatistiki analizler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma bir kamu bankası bölge 
müdürlüğüne bağlı bulunan şubelerde müdür ve müdür yardımcıları dışındaki çalışanlar 
üzerinde uygulanmıştır. 

 
2.ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK VE TANIMI 
            Düşüncelerin ve fikirlerin bilinçli olarak saklı tutulması ve söylenilmemesi sessizlik 
olarak tanımlanır. Örgütsel sessizlik, işgörenlerin yaptıkları işleri ve çalıştıkları örgütü 
geliştirmeyle ilgili bilgi ve düşüncelerini isteyerek esirgemesi olarak tanımlanır. Bu nedenle 
örgütsel sessizlik, örgütün gelişmesinin önünde önemli bir engeldir (Morrison and Milliken, 
2000:706-707). Örgütsel yapının katılaşmış kuralarıyla işgörenler, birbirleriyle çatışmaktan, 
horlanmaktan, ilgisiz ve yalnız kalma durumundan ve işlerini kaybetme riskinden dolayı 
sessiz kalırlar (Perlow ve Williams, 2003:3). Bazı araştırma sonuçlarında; genellikle örgüt 
yöneticilerinin aykırı seslere tahammülü olmadığı ortaya çıkmaktadır. Korkunun olduğu bir 
örgütte işgörenler sessiz kalmaya mecbur kalırlar ve örgütün iş süreçlerine müdahale 
etmemeye özen gösterirler. Özellikle kamu kurumlarındaki işler, fikirler her zaman üst 
yönetimin tekelindedir. Örgütün sürekliliği açısından hiyerarşik yapıda aşağı tabanından gelen 
bilgi ve fikirlerin önemi yapılan araştırmalarla görülmüştür (Morrison ve Milliken, 2000:707).  
Örgüt içerisinde doğru verilerin ve bilgilerin en önemli kaynağını çalışanların oluşturduğu da 
bilinen bir gerçektir.  
        Modern ve dinamik yönetim yapısında olan işletmeler, artan rekabet koşulları, kalitenin 
ve müşterilerin beklentilerinin sürekli artması, çalışanlarından daha fazla sorumluluk ve 
inisiyatif almalarını, konuşmalarını, bilgiyi örgüt içerisinde daha çok paylaşmalarını 
istemektedirler. Örgütsel sesin artması ve olumlu sonuçlar doğurması için üst yönetimin 
işgörenlerin düşüncelerine ve önerilerine önem vermesi, yaşadıkları sorunları ifade etmeleri 
için onları teşvik etmesi gerekmektedir (Bowen ve Blackmon, 2003:1394).   

 
2.1.Örgütsel Sessizliğin Sınıflandırılması 
           Örgütsel sessizlik iki temel boyut ile sınıflandırılmıştır. Birincisi çalışanların sessiz 
kalması, ikincisi ise işgörenlerin sessiz bırakılması şeklindedir (Blackman ve Sadler-Smith, 
2009:571-572).    

2.1.1.Sessiz Bırakılma: Çalışanlar, kendi istekleri dışında zorlada olsa sessiz kalmak 
durumunda bırakılabilirler (Blackman ve Sadler-Smith, 2009:571-572).   
2.1.2.Sessiz Kalma: İşgörenlerin, bilerek ve isteyerek sessiz kalma halidir. Kendiliğinden 
sessiz kalınır (Blackman ve Sadler-Smith, 2009:571-572).   

2.2.Örgütsel Sessizliğin Yönü 
           Bir kurumdaki sessizliğin yönü; aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya veya aynı 
düzlemdeki işgörenler arasında olur. En bilinen ve sıklıkla karşılaşılan; aşağıdan yukarıya 
doğru sessiz kalma durumudur. Sessiz kalma, örgütün en üstündeki tepe yöneticisine karşı 
olabileceği gibi,  hemen bir üst düzeydeki yöneticiye (şef, birim/bölüm başkanı) karşıda 
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olabilir. Yapılan araştırmalarda; işgörenlerin sessiz kalmasında etkili olan yönetim, en üst 
yönetimin aksine daha çok bir üst yönetim olduğu ortaya çıkmıştır. Sessizlik davranışının 
yönü ayrıca alt/eş düzeylere ve hatta örgüt dışı kesimlere karşıda gelişip ortaya çıkabilir 
(Brinsfield, 2009: 70-71).  

 
2.3.Örgütsel Sessizliğe Neden Olan Örgütsel ve Çevresel Faktörler 
2.3.1.Kültür: Bir işletme için kültür,  kurumun çalışma şeklini ve çalışma şeklinin sonuçlarını 
etkileyen, belirli insan topluluklarının bir araya geldiği, inançlar, değerler, örf ve adetler ve 
diğer kişiler arası ilişkilerin sonuçlarının bütünüdür (Erdoğan, 1997:120). 

         Toplumsal kültürel normların sessizlik üzerindeki etkisi bir gerçektir. Ancak burada 
sadece yönetsel inançları besleyen güç mesafesi kültürünün sessizlik üzerindeki etkisine 
değinilmiştir. Güç mesafesi; toplum üyelerinin, kurum ve örgütlerdeki gücün eşit olmayan bir 
biçimde dağıldığını kabullenme göstergesidir. Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda, 
işgörenlerin, yöneticileri ve meslektaşlarına görüşlerini açıkça dile getirmeleri olasılığı 
oldukça düşüktür.  Çünkü insanlarla çatışmadan kaçınmak, patronlardan aldıkları emri 
eleştirmeden kabul etmek üzere sosyalleşmişlerdir. Güç mesafesinin yüksek olduğu 
toplumlarda ve kültürlerde, işgörenler sadece patronun patron olması nedeniyle haklı 
olduğuna inanmaktadırlar. Bu kültürlerde, en iyisini üstler bilir ve üstler her zaman 
haklıdırlar. Bu durum, güç mesafesinin düşük olduğu ABD toplumu ve gibi güç mesafesinin 
yüksek olduğu Japonya toplumu karşılaştırıldığında kendini göstermektedir. Güç mesafesinin 
yüksek olduğu ülkelerdeki gelen iş görenlere, kararlara katılma imkânı verildiğinde, fikir 
belirtme konusunda daha cesaretli ve üretken olmadıkları görülmüştür (Huang, 2005:459-
461).   

 
2.3.2.Örgüt Kültürü: Örgüt kültürü, toplumsal kültüre göre daha değişken ve yönetilebilir 
durumdadır. Ayrıca daha özeldir (Erdem, 2007:97). İşgörenlerin örgüt kimliğini paylaşmaları, 
ortak bilince katkı sağlar. Örgüt içindeki işleyiş, yönetim ve insan kaynakları uygulamaları, iş 
ilişkileri, çalışanlar arası iletişim tercihleri ve fırsatları, zamanla örgüt kültürünü meydana 
getirir (Erdem, 2007: 92). Güçlü örgüt kültürüne sahip olan işletmelerde, işgörenlerin nasıl 
davranmaları gerektiğini belirten yerleşmiş davranışsal kurullar oluşur (Eren, 2008: 167). 
Örgüt üyelerince örgütsel değerlerin algılanması ve paylaşılması güçlü bir kültürün varlığını 
göstermektedir (Erdem, 2007: 92). Değişim ve gelişim adına ortaya çıkabilecek farklı fikir ve 
düşünceler, örgüt kültürüne uymayacağının düşünülmesi sebebiyle gizli tutulup ortaya 
çıkmayacaktır. Bu durum, örgütsel sessizliğin oluşmasına ve sürdürülmesine neden olacaktır.   

 
2.3.3.Örgütsel Sessizlik Ġklimi: Araştırmacıların birçoğu sessizlik davranışına bireysel 
açıdan bakarken, birçoğu da örgütsel düzeyde, yani işgörenlerin karşılıklı olarak birbirlerini 
etkiledikleri düzeyde bakmışlardır. Sessizlik, işgörenlerin kolektif olarak sergiledikleri bir 
davranış olarak düşünüldüğü durumda örgütsel iklim halini almıştır (Morrison ve Milliken, 
2000:706-725).  Bir örgütte örgütsel sessizlik; kültür haline geldikçe, işgörenler bu iklimden 
etkilenerek düşüncelerini ifade etmezler, değersiz olduklarını düşünerek gerçekleri 
söylemezler. Çalışanlar örgütsel sessizlik iklimin hâkim olduğu örgütte konuşurlarsa tehlikeli 
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durumlar ile karşı karşıya kalınabileceğini düşünerek sessiz kalırlar. Örgütsel kültür, sahip 
olunan kültür ile de yakından ilgilidir. Doğu kültürleri, sessizliği saygı ve itaat duygularını 
güçlendirmek için kullanırken, batı toplumlarında daha çok tersi bir durum vardır. Bu 
anlamda sessizlik onlar için arzulanan bir durum olabilir (Bowen ve Blackmon, 2003:1400).  
Örgütsel sessizlik, kişisel, ilişkisel ve örgütsel sebeplere dayanmaktadır.  Kişisel sebeplere; 
tecrübe eksikliği ve alt kademede bulunmak, örgütsel sebeplere ise; hiyerarşik yapılanma, 
örgüt kültürü ve ilişkisel özelliklere de ast-üst arası ilişki ve astı konuşturmamak için baskı 
kurmak örnekleri verilebilir. Yapılan araştırmalarda; çalışanlar, fişlenmemek ve düzen bozucu 
görünmemek, ceza alamamak, ilişkileri bozan olmamak gibi olumsuz etkilerden zarar 
görmemek için sessiz kaldıkları ortaya çıkmıştır (Morrison ve Milliken, 2003:1468) 
         Örgütlerde sessizlik iklimini olgunlaştıran bazı faktörler vardır. Bunlardan birincisi; 
uzun zamandır, aynı pozisyonda aynı kişilerin üst yönetimce bulundurulmasıdır.  Bu uzun 
süreli aynı pozisyonlarda bulunmak; fikirleri, düşünceleri ve yaklaşım biçimlerini birbirine 
yaklaştıracak, değişime uğrayan veya uğrayacak olan kademelerde bu ilişkilere ve yönetime 
tepki olarak sessizlik oluşacaktır.  İkincisi; üst yönetim ile çalışanların demografik özellikleri 
açısından birbirleri ile benzerlik göstermesi veya göstermemesi ile alakalıdır. Bu özelliklerin 
farklı olduğu noktada örgütsel hiyerarşi de artacak, sessizlik ortamına zemin hazırlanmış 
olacaktır. Üçüncü unsur olarak kültürel geçmiş gösterilmiştir. Güç mesafesini yüksek tutma 
kültürü, örgüt içerisinde açık iletişimi ve olumsuz geri bildirimi tehlikeye atacak, çalışanların 
otorite algısını kuvvetlendirecektir. Dördüncü unsur ise örgütsel yapı içerisindeki katı bir 
hiyerarşi anlayışı, yönetimin çalışana mesafe koyması, fiziksel iletişimin kurulamaması 
çalışanların etkinliğini olumsuz etkileyecektir. Beşinci unsur olarak örgütün, atamalarını ve 
terfilerini dışarıdan yapması çalışanın güvenini ve örgüte bağlılığını derinden etkileyecektir 
(Marrison ve Milleken, 2004: 34). Çalışanlar fikirlerini ifade ettikleri zaman olumsuz tepki 
almaktan korkmakta veya ifadelerinin örgüt içerisinde bir fark yaratmayacağına 
inanmaktadırlar (Morrison ve Milliken, 2000:708).     

 
3.ĠġGÖREN SESSĠZLĠĞĠ ve ĠġGÖRENLERĠN SESSĠZLĠK DAVRANIġLARI  
3.1.ĠĢgören Sessizliği: İş gören sessizliği, durumu değiştirebilecek kapasiteye sahip olan 
işgörenlerin örgütsel şartların gelişimine ilişkin fikirlerini ve düşüncelerini ifade etmemesi 
aksine saklamasıdır (Morrison ve Milliken, 2003:1453-1476). Bazı araştırma sonuçlarına 
göre; işgörenlerin sessiz kalmaz ise başlarına gelecek olumsuzluklardan bahsedilmiştir. Bu 
olumsuzluklar; şikâyetçi olarak tanınmaları, güvenilirliklerini ve saygınlıklarını yitirmeleri, 
etiketlenmeleri, örgüt içi ilişkilerinin zarar görmesi, konuşmanın gereksiz olduğuna inanması, 
dışlanma ve cezalandırılma olasılığı, işini ve kariyerin kaybetmesi şeklide ortaya çıkmıştır. Bu 
sonuçları doğuracak olan sebepler ise; örgütsel yapı, tecrübe ve düşük pozisyon, destek 
vermeyen ve teşvik etmeyen yönetici, geribildirim yapılmaması, sessizlik iklimi ve yetki 
eksikliği, örgütsel yapı, kültür, destek vermeyen yönetici, olumsuz geri bildirimin 
yapılmaması ve oluşan sessizlik iklimi ve kurulamayan iletişimdir (Morrison ve Milliken, 
2000:709-718). Oysa örgütlerin fikirlerini ifade eden ve sessizlik iklimini kıran çalışanlarla 
büyüyüm gelişecek ve kendisini yenileyecektir.  
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3.2.ĠĢgören Sessizlik DavranıĢları: İşgören konuşmak istese bile kendini korumak bilerek ve 
isteyerek sessiz kalmayı tercih edebilir. Ancak sessiz kaldığı veya düşünce ve fikirlerini ifade 
edemediği için mutsuz bir ruh hali içinde olur. Bu durum işgöreni rahatsız edecek ve 
motivasyonunu ve performansını büyük ölçüde olumsuz etkileyerek verim düşüklülüğüne 
neden olacaktır.  İşgörenlerin cinsiyet farklılıkları da sessizliklerini etkilemede farklı sonuçlar 
doğuracaktır. Kadınlar erkeklere göre daha sessiz kalma durumunda olabilirler. Özgüven de 
bireyin sessizliğine etki edecektir. İşgörenin kendisine az güvenmesi konuşmasına veya sessiz 
kalmasına etki edecektir. Çalışanın konuşması durumunda kendine söyleyeceği sözlerin 
maliyetinin ve faydasının neler olacağını düşünebilir (Brinsfield, 2009: 73).   

          Bireyin bulunduğu ortamın stresli, gergin ve endişeli bir yapıya sahip olması, bireyin 
uzlaşmacı bir yapıya sahip olması, sessiz kalmalarına neden olarak işletmelerde örgütsel 
sessizliği artıracak etkiye sebep olur (Morrison ve Milliken, 2000:708).     

3.3.Ġlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik: Bu sessizlik türü, çalışanların iş yerinde 
ilgisizlik veya boyun eğme ve kabullenme durumlarından dolayı sahip oldukları bilgiyi, fikri 
ve düşünceyi kimse ile konuşmaması, paylaşmamasıdır (Morrison ve Milliken, 2003:1453-
1476). Ortada bir umursamazlık hali vardır ve bu durum işgörenlerce örgüte karşı 
kullanılmaktadır. Umursamaz kişi olaylardan, örgütten, eylem ve işlemlerden kendisini 
soyutlamıştır. Fikirlerini ortaya koymak için çabalamaz ve bu olumsuz durumun değişmesi 
için isteksiz davranır. Çalışanın, fikrinin önemsenmediğini ve bu nedenle herhangi bir 
farklılık oluşmayacağı hissine kapılması, kişisel olarak kendini yetersiz hissetmesi, 
düşüncelerini ve fikirlerini örgütte alına kararlara göre şekillendirmesi sessizlik davranışları 
ve tutumları olarak değerlendirilir (Dyne ve Diğerleri, 2003:1366). Çalışma ortamında baskın 
bir grup hâkim ise çalışanın sessizlik davranışı bu ortam içerisinde sürekli hale gelebilir 
(Slade, 2008: 61). Kişi fikrine güvenmediği, fikrini değersiz bulduğu veya çözüm için bir yol 
olmadığını düşündüğü zamanlarda da sessiz kalır. Örgüt tarafından da çalışanların değersiz 
hissettirilmesi örgütteki bir diğer sessizlik halidir.Bu durum çalışanların motivasyonlarını ve 
performanslarını azaltacak ve örgütte farklı görüşlerin oluşmamamsına ve sessizlik iklimine 
etki ederek işgörenlerin örgüte olan bağlılığını zayıflatacaktır(Milliken ve Morrison,2003:3-
4).  

 
3.4.Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik: Kendini korumaya dayalı sessizlik 
davranışının özünde korku ve kaygıdan dolayı işgörenin kendini savunma ihtiyacı 
doğmaktadır. Korunma amaçlı sessizlik, işgörenin kendisini dışarıdan gelecek zararlara karşı 
korumak için, bilgi ve görüşlerini saklamasıdır. Kendini korumak için yapılan bu davranışta; 
örgütteki sorunları görmemezlikten gelmek, yapılan kişisel yanlışları görmek istememek veya 
saklamak ve yeni fikirleri gizlemek vardır (Çakıcı, 2008:117-134). Korunmaya dayalı 
sessizlikte, çalışanın konuşması halinde çıkabilecek sorunların kendisine olası olumsuz 
sonuçlarından yani zararlarından kaçınması durumu vardır. Oluşacak problemlerden kendini 
sorumlu tutulması korkusu sözkonusudur. Çalışanlar bu korkuya bağlı olarak yapılan hatalar 
ve sorunlar ile ilgili gerçekleri saklama eğilimi davranışı gösterirler (Dyne ve Diğerleri, 
2003:1366).  
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3.5.Prososyal Eğilime Dayalı Sessizlik: Prososyal sessizlik davranışı; örgüte dışarıdan 
gelebilecek ve örgüte bağlılığı etkileyecek tehditleri önlemek ve örgütü korumak için kasıtlı, 
isteğe bağlı ve proaktif bir davranış biçimidir. Çalışanlar iş birliği içerisinde, örgüte ait olan 
özel bilgileri uygun görülmeyen kişiler ile paylaşmayarak, gizliliği korur ve bunları onların ve 
örgütün yararına saklamak amacındadır (Dyne ve Diğerleri, 2003:1368). Örgüt içi uyum ve 
itaat olduğu göz önüne alındığında işgören gerekli gördüğü yerde önerilerini sunacak, gerekli 
gördüğü yerde örgütün yararına yönetime uyum gösterip itaat edecektir. Proaktif davranışları 
sergileyen birey iyi niyeti ile ileriye dönük inisiyatifi eline alan, kendi yararından çok, örgüt 
yararına bir davranış sergileme niyetindedirler. Bu kişiler egoist olmaktan çok fedakâr ve 
iyilikseverlerdir. Yönetici örgütsel verimliliği artırmak iyiniyetli bireylerin daha proaktif 
olmalarına, inisiyatifi ele almalarına izin verecektir (Brinsfield, 2009: 26-27). Örgütlerde 
örgüte, örgüt çalışanlarına faydalı ve yardımcı olmaya dönük sessizlik hali oluşabilmektedir. 
3.6.ĠliĢkileri Korumaya Dayalı Sessizlik: Değer verilen ilişkinin korunması sessizliğin 
önemli bir nedenidir (Morrison ve Milliken, 2003:1355). Çalışanlar, çalıştıkları kurumun 
temel işleyişinin zayıf yanlarını görüp, sorunları düzeltme yönündeki fikir ve düşüncelerini 
paylaşmak isterler, ancak diğerlerinin bundan hoşlanmadıklarını ve korumacı bir yapıya 
büründüklerini fark ettiklerinde fikir ve düşüncelerini paylaşmayarak çaba sarfetmezler. Bu 
çabalar diğerlerini incitmemeye ve memnun etmeye çalışan politik bir yaklaşıma dönüşür ve 
gerektiğinde çözüm önerisi sunmaktan vazgeçilir. Ama çözüm önerisi sunmakta cesur 
davranan, fikir ve düşüncelerini açıkça ifade eden kişilerin karşısında bulunan kişilerde sessiz 
kalmak durumunda kalabilirler. Çünkü onlarda örgüt başarısını daha öncelikli düşünüp, karar 
verenlerle ilişkilerinin iyi tutulmasını isterler. İnsanlar sadece kendi imajlarının zedelenmesini 
değil, ilişkinin de zarar görmemesini arzu etmektedirler. Örgüt içerisinde birçok insan 
bulunduğu gruptan dışlanmaktan korktuğu için diğer insanların duymak istedikleri yönünde 
konuşur, kendi fikir ve düşüncelerini dile getirmekten bu ilişkinin bozulmaması adına 
kaçınırlar (Perlow ve Williams, 2003:3-4).  Örgütte çalışan her işgören belli düzeylerde sosyal 
sermayeye sahiptir ve bunu korumaya geliştirmeye çalışır. Sosyal sermaye eğer süreklilik arz 
ederse bireyler için etkili bir güç olmaya devam edecektir. Çalışanların bu sosyal sermayenin 
sürdürülebilirliğine zarar gelmemesi için bulundukları ortamda ilişkilerini belli bir düzeyde 
bozmadan devam ettirmek durumundadırlar(Milliken ve Morrison, 2003: 10-1).  

 
4.ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 
4.1.AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı: Araştırmanın temel amacı; örgütlerde üst yönetimin 
tutumundan, bölüm yöneticisinin tutumundan ve örgütteki iletişim fırsatlarından kaynaklanan 
örgütsel sessizlik ikliminin, işgörenlerin sessizlik davranışları ile herhangi bir etkileşimin olup 
olmadığını belirlemektir. Ayrıca demografik özelliklerine göre örgütsel sessizlik 
davranışlarının nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktır. 

 
4.2.AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın çalışma evrenini bir kamu bankasının 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünde görev yapan operasyon servisi personeli 
oluşturmaktadır. Örneklem ise random yöntemine göre belirlenen 202 kişiden oluşmaktadır. 
Toplam 202 kişiye anket formu dağıtılmış ve bunlardan 16 tanesi eksik doldurulduğu için 
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kullanılmamıştır. Analiz, 186 personelinden toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
sayının istatistiksel açıdan yeterli ve anlamlı olduğu kanaatine varılmıştır. 

 
4.3.AraĢtırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı: Araştırmada iki bölümden oluşan bir 
anket dağıtılarak, veriler toplanmaya çalışılmıştır. Anketin uygulanması sırasında 
katılımcılara soruları cevaplandırırken sadece mevcut durumu değerlendirmeleri, arzuladıkları 
ya da istenen durumları dikkatten uzak tutmaları yönünde uyarılmışlardır. Anketin birinci 
bölümünde katılımcıların yaş, cinsiyet, görevi, unvanı, eğitim düzeyi, görev süreleri gibi 
kişisel sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların iş yaşamlarında 
ortaya çıkan örgütsel sessizlik düzeylerini belirlemek amacıyla toplam 18 ifade yer 
almaktadır.Ölçekler, aralık ölçeği olarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Tamamen 
Katılıyorum şeklinde) Likert tipi metrik ifadelerden oluşturulmuş ve her bir kategori 
arasındaki mesafe eşit olarak kabul edilmiştir. Her katılımcı için yukarıdaki beş dereceli 
cevapların verileri, lehte olan ifadelerde 5,4,3,2 ve 1 şeklinde, aleyhte olan ifadelerde ise 
sırayı tersine çevirmek suretiyle kodlanarak bütün önermelere verilen cevapların aritmetik 
ortalamaları alınmıştır. Böylece her katılımcının puanı hesaplanmıştır. Araştırmada elde 
edilen bulgulara ait aritmetik ortalamaların yorumlanmasında aşağıdaki aralıklar dikkate 
alınmıştır: 

 
1,00 ≤ aritmetik ortalama ≤ 2,60  : Düşük 
2,60 < aritmetik ortalama ≤ 3,40  : Orta 
3,40 < aritmetik ortalama ≤ 5,00  : Yüksek 

  

4.4.Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliği: Ölçeğin güvenilirliğini 
belirleyebilmek için cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar aşağıda Tablo 1’de 
aktarılmaktadır. Ölçek kabul edilebilir sınırın (0,70) üzerinde ve güvenilir durumdadırlar. 

Tablo 1: Örgütsel sessizlik Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları. 

Tablo 2’ de Ölçeğin geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmış. Faktör analizi 
sonucunda Kaiser Meyer Olkin ölçeğinin değerlerine ve faktör yüklerine bakılmıştır. Ölçeğin 
geçerliliği için Kaiser Meyer Olkin değerinin 0,60’ın üstünde olması ve faktör yüklerinin de 
0,40’ın üzerinde olması beklenir. Ölçeğin Kaiser Meyer Olkin değerinin kabul edilebilir 
sınırın üzerinde olduğu ve ölçeklerin faktör yüklerinin de tamamının 0,40’ın üzerinde olduğu 
belirlenmiştir. 

Tablo 2: Ölçeğin Güvenilirlik Analizi Sonuçları. 

Ölçek Cronbach alpha 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği 0,816 

Ölçekler KMO Değerleri 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği 0,798 
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AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1: Şube üst yönetimin tutumu ile banka çalışanının ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı 
sessizlik davranışları arasında bir ilişki vardır. 

H2: Şube üst yönetimin tutumu ile banka çalışanının kendini korumaya ve korkuya dayalı 
sessizlik davranışları arasında  bir ilişki vardır. 

H3: Şube üst yönetimin tutumu ile banka çalışanlarının ilişkileri korumaya dayalı sessizlik 
davranışları arasında bir ilişki vardır. 

H4: Banka çalışanın sessizlik davranışları, cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 

H5: Banka çalışanının sessizlik davranışları, yaş gruplarına göre olumlu yönde bir etki 
göstermektedir. 

H6: Banka çalışanının sessizlik davranışları, kurumlarındaki çalışma sürelerine göre olumlu 
yönde etki göstermektedir. 

H7: Banka çalışanın sessizlik davranışları, bankadaki unvanlarına göre olumlu yönde bir etki 
göstermektedir. 

4.5.AraĢtırmanın Bulguları 

4.5.1.Katılımcılara Ait Demografik Bulgular: Katılımcıların demografik bilgilerinin 
sunulduğu Tablo 3 aşağıda yer almaktadır. Tablodaki bulgulardan katılımcıların özellikleri 
şöyle görülmektedir: 

- Katılımcıların %41,8’i bankada operasyon asistanı görevinde bulunurken, %58,2’si 
Banko hizmetleri asistanı görevinde bulunmaktadır. 

- Katılımcıların %71,2’si servis görevlisi, %20’si servis yetkilisi, %6,5’i servis asistanı 
ve %2,4’ü yönetici yardımcısı unvanı ile çalışmaktadır. 

- Katılımcılar eğitim düzeyleri açısından incelendiğinde, %12,4’ü lise mezunu, % 4,1’i 
ön lisans mezunu, %78,2' si lisans mezunu ve %5,3’ü yüksek lisans mezunudur. 

- Katılımcıların hizmet sürelerine bakıldığında, katılımcıların  %74,1’inin 1-5 yıl arası, 
%20,6' sının 6-10 yıl arası, %0,6’sının 11-15 yıl arası ve %4,7’sinin 16 yıl ve daha 
fazla süredir çalıştığı belirlenmiştir.  

- Katılımcıların %30,6’sı bayan, %69,4’ü erkektir. 
- Katılımcılar yaşları açısından incelendiğinde, %10,6’sının 0 ile 25 yaş arasında, 

%80’inin 26-35 yaş arasında, %4,1’inin 36-45 yaş arasında ve %5,3’ünün de 46 yaş ve 
üstünde olduğu belirlenmiştir. 

-  
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Tablo 3: Çalışanların Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı (S=174). 

 

4.5.2.Ankete Katılanların Ölçekte Yer Alan Ġfadelere Katılma Düzeyleri: Katılımcıların 
örgütsel sessizlik düzeylerini ölçen ifadelere katılma düzeylerine ilişkin bulgular, aşağıdaki 
Tablo 4’te aktarılmaktadır. Buna göre katılımcılara uygulanan anket içinde yer alan 
ifadelerden en yüksek katılım “18. Bankamızın yararına olduğu için, özel bilgileri 
başkalarıyla paylaşmam.” İfadesine olurken, en düşük katılım ise “14. Bankamızdaki 
sorunların çözümüne ilişkin fikirlerimi çalışma arkadaşlarımla paylaşmam.” İfadesine 
olmuştur.  

Tablo 4: Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Ölçeği İfadelerine Katılma Düzeyleri. 

Özellikler Sayı Yüzde (%) 
Görev 
OAS 
BHA  

 
71 
99 

 
41,8 
58,2 

Unvan 
Servis görevlisi 
Servis Yetkilisi 
Servis Asistanı 
Yönetici Yardımcısı 

 
121 
34 
11 
4 

 
71,2 
20,0 
6,5 
2,4 

Eğitim Durumu 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 

 
 21 
7 
133 
9 

 
12,4 
4,1 
78,2 
5,3 

Meslekte ÇalıĢma Yılı 
1-5 Yıl Arası 
5-10 yıl arası 
10-15 Yıl Arası 
15 Yıl ve Üstü 

 
126 
35 
1 
8 

 
74,1 
20,6 
0,6 
4,7 

Cinsiyet 
Bayan 
Erkek  

 
52 
118 

 
30,6 
69,4 

YaĢınız 
25 Yaş ve Altı 
26-35 Yaş Arası 
36-45 Yaş Arası 
46 Yaş ve Üstü 

 
  18 
136 
   7 
   9 

 
 10,6 
 80,0 
   4,1 
   5,3 

 Ortalama 
Std. 
Sap
ma 

1.Bankamızdaki anlaşmazlıkları dile getirirsem, üst yönetimden olumsuz tepki 
alabilirim.  2,75 1,245 

2.Operasyon yöneticimizin çalışanlardan gelebilecek eleştirilere açık olduğuna 
inanıyorum. 3,84 1,132 

3.Operasyon yöneticimizin çalışanların katkı sağlayabilecek farklı fikirlerini ifade 3,92 1,066 
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4.5.3.Katılımcıların Örgütsel Sessizliklerinin, Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Açısından Farklılıklarına ĠliĢkin Bulgular: Bu bölümde katılımcıların cinsiyet, unvan, yaş, 
eğitim, görev süresi değişkenleri açısından, örgütsel sessizlik algıları arasında farklılık olup 
olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Farklılıkların tespiti için t testi ve tek yönlü varyans 
analizi yapılmıştır. 

Tablo 5’e baktığımızda bir kamu bankasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge 
Müdürlüğünde görev yapan banka çalışanlarının örgütsel sessizlik algılarının katılımcıların 
demografik özellikleri açısından farklılıklarına ilişkin ortalama ve standart sapmalar yer 
almaktadır. 

 

Tablo 5: Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Algılarının, Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular. 

edebilmelerini desteklediğine inanıyorum.  

4.Bankamızda biz ile yöneticilerimiz arasındaki iletişim yeterli düzeydedir. 3,36 1,118 

5.Bankamızda yapılan değişiklikler veya iyileştirmeler ile ilgili öneri sunmam.   2,15 ,989 

6.Bankamızda alınan kararları kabullenir ve kararlarla ilgili fikirlerimi kendime 
saklarım.  2,49 1,089 

7.Bankamızda yaşadığım problemlerin çözümüne yönelik düşüncelerimi yöneticim ile 
paylaşmam.  2,14 1,049 

8.Bankamızda konuşmamın yarar sağlamayacağını düşündüğüm için sessiz kalırım.  2,35 1,173 

9.Bankamızda, kendimi korumak için bazı gerçekleri görmezden gelir ve sessiz 
kalırım.  2,06 1,019 

10.Zarar göreceğimi düşündüğüm için çözüm önerilerimi kendime saklarım.  2,04 ,890 

11.Bankadaki çalışma arkadaşlarımla olan ilişkilerimi korumak için sessiz kalırım.  2,19 1,056 

12.Bankamızda çatışma yaşamamak için sessiz kalmayı tercih ederim.  2,46 1,197 

13.Bankamızda dışlanabileceğimi düşündüğüm için sessiz kalmayı tercih ederim. 1,96 ,938 

14.Bankamızdaki sorunların çözümüne ilişkin fikirlerimi çalışma arkadaşlarımla 
paylaşmam 1,71 ,727 

15.Bankamızdaki geleceğime dair kaygılarım nedeniyle kendime ait yeni fikirlerimi 
söylemem.  2,06 1,053 

16.Bana zarar vereceğinden endişelendiğim için, işimle ilgili bilgileri bir başkasıyla 
paylaşmam.  3,91 1,448 

17.Bankamızdaki işbirliğini korumak için, gizli bilgileri başkalarıyla paylaşmam.  4,74 ,716 

18.Bankamızın yararına olduğu için, özel bilgileri başkalarıyla paylaşmam.  4,81 ,589 
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Tablo 5’e göre, katılımcıların örgütsel sessizlik algılarının, çalışanların demografik 
özellikleri açısından farklılıkları incelendiğinde,  katılımcıların sadece cinsiyetleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre cinsiyet açısından erkek 
çalışanların örgütsel sessizlik algıları, kadın çalışanlara göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre; banka çalışanın sessizlik davranışları, çalışanların cinsiyetlerine 
göre olumlu bir etkinin ve farklılığın olduğunu söyleyebiliriz. Örgütsel sessizlik algısının 
kadınların erkeklere nazaran daha fazla hissedildiğini ve bu durumda erkeklere oranla 

DeğiĢkenler N Ortalama Standart sapma t p Fark 

Cinsiyet 

Kadın 52 2,8526 0,40793 

-1,481 0,038   Erkek 118 3,2187 0,42907 

Görev 

OAS 71 2,8146 0,3954 

-0,386 0,7   BHA 99 2,8395 0,44145 

  N Ortalama Standart sapma F p Fark 

Unvan 

Servis Gör. 121 2,8352 0,43485 

0,118 0,949   

Servis Yet. 34 2,835 0,33122 

Servis Asis. 11 2,7677 0,39505 

Yön. Yrd. 4 2,7639 0,843 

Eğitim Durumu 

Lise 18 2,7778 0,47562 

0,134 0,94   

Ön Lisans 7 2,8571 0,39265 

Lisans 133 2,8342 0,41893 

Y. Lisans 9 2,784 0,48068 

Meslek Çalışma 
Yılı 

1-5 Yıl 126 2,8223 0,40424 

0,219 0,883   

6-10 yıl 35 2,8619 0,48308 

11-15 yıl 1 2,5556 . 

16 ve Fazla 8 2,8264 0,47646 

Yaş 

25 ve Altı 18 2,7562 0,3345 

0,954 0,416   

26-35 Yaş 136 2,8256 0,42197 

36-45 Yaş 7 3,0714 0,54027 

46 ve Üstü 9 3,0895 0,48308 
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kadınların daha fazla örgütsel sessizliğe büründüğünü ve ortalama olarak ise çalışanların 
cinsiyetinin örgütsel sessizlik ile olumlu bir farklılığının olduğu ortaya çıkmıştır 

Banka çalışanının sessizlik davranışları, yaş gruplarına göre farklılığına bakıldığında 
ise çalışanların yaşlarının artması ile örgütsel sessizliğin olumlu yönde etkilendiğini ve yaş 
farklılığına göre yaş arttıkça örgütsel sessizlik derecesinin de arttığını görmekteyiz. 

Banka çalışanının sessizlik davranışları, kurumlarındaki çalışma sürelerine göre 
farklılık göstermediğini söyleyebiliriz. Çalışma sürelerinin farklılığının örgütsel sessizlik 
derecesinde de bir etki yapmadığını görebilmekteyiz. 

Banka çalışanının sessizlik davranışları, bankadaki unvanlarına göre çok az derecede 
farklılık gösterdiğini ve unvan arttıkça sessizliğinde azaldığını görmekteyiz.Şube üst 
yönetimin tutumu ile banka çalışanının ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizlik 
davranışları arasında bir az da olsa olumsuz bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani banka üst 
yönetiminin tutumu banka çalışanının ilgisizliğe ve boyun eğmeye yönelik olumlu etkisi az da 
olsa bulunmaktadır. Şube üst yönetimin tutumu ile banka çalışanının kendini korumaya ve 
korkuya dayalı sessizlik davranışları arasında bir ilişki bulunmadığını söyleyebiliriz. Bu 
durumda banka üst yönetiminin banka çalışanı üzerinde çalışanın kendini korumasına dönük 
ve korkuya dayalı bir sessizliğe bürünmediğini veya böyle bir etkinin olmadığını söylemek 
mümkündür. Şube üst yönetimin tutumu ile banka çalışanlarının ilişkileri korumaya dayalı 
sessizlik davranışları arasında olumsuz bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. 

 
Tablo 6’ya baktığımızda bir kamu bankasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge 

Müdürlüğünde görev yapan banka çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeylerine katılma 
oranları ile standart sapma oranları verilmiştir. Banka çalışanlarının örgütsel sessizlik ölçeği 
alt boyutlarına katılma düzeyleri incelendiğinde aşağıdaki tablodaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Tablo 6: Katılımcıların Sessizlik Düzeyine Katılma Düzeyleri. 

 

Tablo 6’ya göre, banka çalışanları içinde örgütsel sessizlik seviyesi en yüksek olan alt 
boyut prososyal eğilime dayalı sessizlik alt boyutu olarak belirlenmiştir. Bunu sırasıyla bölüm 
yöneticisi tutumuna dayalı sessizlik, kendini korumaya dayalı sessizlik, ilgisizliğe ve boyun 
eğmeye dayalı sessizlik ve ilişkileri korumaya dayalı sessizlik alt boyutları takip etmektedir. 
Elde edilen verilere göre banka çalışanları arasında prososyal eğilime dayalı yüksek derecede 
sessizlik, bölüm yöneticisi tutumuna karşı orta derecede sessizlik ve kendi koruma, ilişkileri 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği Alt Boyutları Ortalama Katılım Düzeyi Standart sapma 

Bölüm Yöneticisi Tutumu 3,5030 ,68634 

İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik 2,2769 ,78533 

Kendini Korumaya Dayalı Sessizlik 2,4955 ,73725 

İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik 2,0738 ,74583 

Prososyal Eğilime Dayalı Sessizlik 4,7781 ,56657 
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koruma ve ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı düşük seviyede sessizlik olduğu tespit 
edilmiştir. 

5.SONUÇ 
Örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalar; örgütsel sessizliğin bir iklim halinde 

örgüte hâkim olabileceğini ve bu iklimi algılayan işgörenlerin etkilenerek örgüt ile ilgili 
faaliyetler hakkında sessiz kalabileceklerini göstermektedir. Bu iklimin oluşmasında üst 
yönetim tavrı ve duruşu öncelikli olarak etkilidir. Bir diğer etkili etken ise bölüm 
yöneticileridir. Hat yönetici olarak da ifade edilen yöneticiler, işgörenler ile daha çok yüz 
yüze iletişim halinde olduklarından, işgörenlerin sessiz kalmalarındaki etkileri daha çoktur. 
Örgütün iletişim kanallarının işgörenlere açık olması, bilgi akışının sürekli ve doğru olması 
işgörenin örgütsel faaliyetlere katılımına olumlu etki edecektir. İşgörenlerin davranış 
biçimleri, bireysel özelliklerine, örgüt yönetimine, alt yönetsel düzeylere ve örgütün genel 
olarak iletişim yapısına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Örgütsel sessizlik iklimi 
işgörenler tarafından algılandığı sürece, işgörenler sessizlik davranışları göstermeye devam 
edeceklerdir.  Araştırmamızın birinci bölümünde örgütsel sessizliği oluşturan unsurlara ikinci 
bölümde ise işgörenin sessizlik unsurlarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise metodoloji 
çalışması yapılarak örgütsel sessizliğin banka çalışanlarına olan etkileri belirlenmiştir. 
Araştırma sonucunda geliştirilen hipotezler kabul edilmiştir. Araştırma bu alanda yapılmış 
başka araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırabilinir. Araştırmada elde edilen sonuçlar sadece 
araştırma yapılan evren için geçerli olup genellemek mümkün değildir. Bu çalışmanın 
benzerleri başka meslek kuruluşlarında, özel sektörde uygulanarak başka anaevren içinde 
uygulanması önerilmektedir.  
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AMPİR ÜSLÛBU’NDA BİR SULTAN CAMİİ: NUSRETİYE 
    

Özlem ORAL PATACI* 

 

Özet: 
19. yüzyıl Osmanlı selâtin camilerinden olan Nusretiye Camii, Sultan II. Mahmud tarafından 

İstanbul’un Tophane semtinde inşa ettirilmiştir. Caminin yerinde daha önce, Sultan III. Selim tarafından 
yaptırılmış Tophane-i Amire-i Arabacılar Kışlası Camii bulunuyorken, bu caminin 1823 yılında yanması üzerine 
yerine bugünkü cami inşa edilmiştir. Halk arasında Tophane Camii adıyla da tanınmış olan Nusretiye Camii’nin 
inşaası M. 1823’de başlamış 1826 yılında tamamlanmıştır. Caminin 8 Nisan 1826’da açılışından bir süre sonra, 
15 Haziran 1826, baş gösteren Yeniçeri Ayaklanması, Sultan II. Mahmud tarafından organize ve sert bir devlet 
müdahalesiyle bastırılmış; “Hayırlı Olay” anlamına gelen “Vaka-i Hayriye” adıyla tarihe geçen bu müdahale 
sonrasında Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Bu tarihi olayı temsil etmesi amacıyla camiye “(Kutsal) Zafer” 
anlamına gelen “Nusretiye” ismi verilmiştir.  

Nusretiye Camii, Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı’ya giren, Fransa menşeli Ampir Üslûp 
(Empire Style) ögelerinin kullanıldığı ilk yapı olma özelliğine sahiptir. Makalemizde, Nusretiye Camii’nin 
barındırdığı Ampir Üslûp elemanları belirlenmekle birlikte, yapının banisi olan Sultan II. Mahmud’un devlet 
ideolojisi, sosyal-kültürel alanda gerçekleştirdiği reformlar ile dönemin siyasi koşulları gibi faktörler ışığında, 
basit bir taklitçilikle damgalanan Osmanlı Batılılaşma/Modernleşme Dönemi’ne ait olan söz konusu mimarideki 
bilinçli-seçmeci üslûbun varlığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, mimari bir yaratımın sosyolojik olarak 
çözümlenmesi/tanımlanması şeklindeki bir sanat tarih yöntemine de dikkat çekilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mimarisi, Batılılaşma Dönemi, Sultan II. Mahmud, Nusretiye Camii, 
Ampir/İmparatorluk Üslûp.  

 

A SULTAN MOSQUE IN EMPIRE STYLE: NUSRETIYE 

Abstract: 

Nusretiye Mosque, one of the Sultan Mosques of the 19th century, was built in Tophane district of 
Istanbul by Sultan Mahmud-II. Although Mosque of Tophane-i Barracks Coachman, built by Sultan Selim-III, 
was in its place beforehand, as it burnt in 1823, current mosque was built. Nusretiye Mosque, also known as 
Tophane Mosque among people, was started to be built in 1823 and was completed in 1826. The Janissaries’ 
Revolt (July 15, 1826) which began after the opening of the Nusretiye Mosque (April 8, 1826) was suppressed 
with an organized and harsh state intervention by Sultan Mahmud-II. After this intervention, named as “Vaka-i 
Hayriye” (Auspicious Incident) in history, Guild of Janissary was abolished by Sultan Mahmud-II. In order to 
symbolize this historical event, the mosque was named as “Nusretiye” which means “Holy Victory”. Nusretiye 
Mosque has the feature of being the first building decorated with the elements of French originated Empire Style 
that entered to the Ottoman architecture during the reign of Sultan Mahmud-II.  

In this article we identify the Empire Style elements of Nusretiye Mosque. In addition, contrary to the 
Orientalist opinion which asserts that the architecture of Ottoman Westernization/Modernization period was 
simply counterfeiting, we aimed at underlining the presence of conscious-eclectic attitude in style of the mosque 
in the light of the ideology of the Sultan Mahmud-II as the owner the mosque, and reforms he executed in social-
cultural areas, and political circumstances of his monarchy. 

Keywords: Ottoman Architecture, Westernization Period, Sultan Mahmud-II, Nusretiye Mosque, Empire Style. 

 
                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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GİRİŞ: 
Geç Osmanlı mimarlığını ve mimarlarını Batılı gelenek ve kuralları kavrayamamış bir 

anlayışa sahip olarak itham eden kimi Oryantalist ve milliyetçi görüşlerin varlığı ve bu 
görüşlerin 20. yüzyıl mimarlık tarihi yazımında bir kalıp olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
bağlamda, Geç dönem Osmanlı mimarisindeki değişim ve dönüşümler, mimarlık mesleğini 
18. yüzyıldan itibaren ellerine geçirmiş Ermeni, Rum ve Levanten gayri-müslimler de itham 
edilmek suretiyle, temelsiz bir taklit ve öykünme çabasına indirgenerek, Osmanlı 
kültüründeki çözülmenin somut ifadesi olarak görülmüştür. Bu taklit paradigması 
çerçevesinde eleştirilen önemli bir yapı da Osmanlı’nın önemli bir kurumsal yapısı olan 
Dolmabahçe Sarayı olmuştur. Ancak bu görüşün aksine Tanzimat mimarisini; I. Mahmud 
döneminden itibaren başlayan bir yerel birikimden köken alarak, klasik repertuvara hakim, 
melez, deneyselci ve gelenekselle arasına koyduğu bilinçli mesafe ile kozmopolit bir mimari 
olarak yorumlayan daha akılcı görüşler de göz ardı edilmemelidir (Ersoy, 2016: 412). 
Ersoy’un ifade ettiği şekliyle Tanzimat mimarisi “Osmanlıcı tahayyüllerin, yeni ve 
camaatlerüstü kimlik fikrinin bizzat üretildiği ve tecelli ettiği bir temsil alanı olarak 
algılanmalıdır” (Ersoy, 2016: 405-412). Diğer taraftan, 19. yüzyıl Osmanlı sanat faaliyetleri 
kapsamında yaşanan Batılılaşma, dönemin siyasi ve sosyal koşulları açısından bakıldığında, 
sürecin bir parçası olması ötesinde Saray’ın yönlendirmeli bir devlet politikası olarak da 
görülmelidir. Bu bağlamda, milliyetçi/etnik-dini anlamda yaşanan ve yaşanabilecek toplumsal 
ayrışmanın önüne geçilmesi, Osmanlı’nın gayrimüslim tebaasının kültürel eğilimlerinin, 
zevklerinin de sanata yansıtılması suretiyle bu halk kesiminin imparatorluğa bağlılığını 
pekiştirmek amacını güden bilinçli bir eğilim söz konusu olmalıydı. Nitekim, Tarihçi K. 
Beydilli’nin dikkati çektiği, II. Mahmud devrinde kilise tamir taleplerinin büyük ölçüde 
karşılanarak, iç karışıklara karşı gayri Müslim ahalinin devletin yanında yer almasını ve 
devletle bütünleştirilmesini sağlamaya yönelik Osmanlı siyaset anlayışı da (Beydilli, 2000: 
257-258) bu türlü eğilimin varlığını ayrıca açıklayıcıdır. 

Makalemizin konusu olan Nusretiye Camii’nde de yoğun şekilde görüldüğü üzere, 
Batılı ögelerin Osmanlı’da dini mimariye dahi, çekinilmeksizin ve gelenekselle 
bütünleştirilerek yansıtılması çabası, basit bir kültür-sanat taklitçiliği olarak görülmemelidir. 
Hakimiyetindeki topraklarda var olan ve esasen Batı repertuarının ve tasarımlarının da özünü 
oluşturan antik Yunan ve Roma sanatına ait biçim evreninin mirasçısı olan Osmanlı’nın, 
Batılı sanat üslûpları aracılığıyla, bu mirasa karşı yeni bir farkındalık geliştirmesi olağandır. 
Ersoy’un ifadesiyle: “19. yüzyılda Osmanlı mimarlarının Batılı evrensel repertuvarı 
sahiplenip kendilerine mal etme çabalarını taklit, sömürgeleşme veya edilgenlik olarak 
tanımlamak yerine, zengin ve ayrıcalıklı bir alana nüfuz etme konusunda yapılmış bir hak 
iddiası veya (büyük Avrupa devletleriyle denklik anlamında) eşitlikçi bir talep olarak 
değerlendirebiliriz….”(Ersoy, 2016: 412).  

Osmanlı’nın, topraklarındaki yerli mirasa karşı geliştirdiği yeni farkındalığın 
yansıması, Batılılaşma Dönemi olarak adlandırılan sürecinin önemli bir aşamasını temsil eden 
II. Mahmud Dönemi’nde (1808-39) mimariye giren Fransa menşeli bir üslûp olan Ampir 
Üslûp/İmparatorluk Üslûbu yorumunda da kendini göstermektedir. Tanzimat dönemine kadar 
uzandığından Tanzimat Üslûbu olarak da adlandırılan ve devletin resmi sanat üslûbu olan 
Osmanlı Ampiri’nin etkili olduğu ilk yapı Sultan II. Mahmud adına inşa edilmiş olan 
Nusretiye Camii’dir.  
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Bu makalede, II. Mahmud Dönemi’ne (1808-39) ait ve bir sultan camii olan Nusretiye 
Camii’nin barındırdığı Ampir Üslûp elemanları belirlenmekte, yapının banisi olan Sultan II. 
Mahmud’un devlet ideolojisi, sosyal-kültürel alanda gerçekleştirdiği reformlar, dönemin 
siyasi koşulları gibi faktörler ışığında, söz konusu yapıdaki bilinçli-seçmeci bir üslûbun 
varlığına dikkat çekilmektedir. Bu çerçevede, basit bir taklitçilikle damgalanan Osmanlı 
Batılılaşma/Modernleşme Dönemi’ne ait önemli bir dini mimarinin, sosyolojik olarak 
çözümlenmesi/tanımlanması şeklindeki bir sanat tarih yöntemine de dikkat çekilmektedir. 

1. Ampir Üslûp’un Genel Karakteri: 1  
Osmanlı’da mimari ve süsleme sanatlarında, Lale Devri’nden (1718-1730) itibaren 

başlayarak ve 18. yüzyıl boyunca, Avrupa menşeli Barok ve Rokoko üslupları Osmanlı’ya 
özgü bir içeriğe kavuşturularak klasik Osmanlı mimarisi içinde öğütülerek kullanılmıştır. Bu 
çerçevede gelişen Osmanlı/Türk Baroğu; Batılı Barok ve Rokoko elemanların başlangıçta 
belirli yapısal elemanlarda, 1740’lardan sonra ise tüm yapı elemanlarında olmak üzere Türk 
mimari geleneğiyle birleştirilerek sergilenmesiyle ortaya çıkmıştır. Geleneksel yapı 
detaylarından vazgeçilmemesi, ilk dönemlerde saf bir Osmanlı/Türk Baroğu2 uygulamasına 
olanak vermemiş; geleneksel yapı detaylarından ancak 19. yüzyılda vazgeçilebilmiştir (Bakır, 
2003: 50-51). Batı ile ilişkilerin artarak devam ettiği II. Mahmud Dönemi’nde (1808-1839) ilk 
defa olarak Ampir Üslûp kullanılmaya başlanmıştır.  

İmparatorluk Üslûbu anlamına gelen Ampir Üslûp, Fransa kaynaklıdır. Napolyon 
Bonapart’ın monarşisi (1804-1814) başta olmak üzere Avrupa’daki merkeziyetçi yönetim 
ideallerinin adeta sanat boyutundaki ifadesi haline gelmiştir. Ampir Üslûp’un doğuşunda, 
Napolyon’un İtalya ve Mısır’ı işgali (1798-1799) sonrasında bu uygarlıklara ait kültür 
varlıklarını sahiplenmesi ve sanat eserlerini Louvre Müzesi’ne getirmesi etkili olmuş; onun 
güçlü imparator imajını yaymak adına bu üslûp oluşturulmuştur (Atasaral, 1993: 14; Arseven, 
1974: 60). Neoklâsik Üslûp’un kendine has bir aşamasını oluşturan Ampir, mimaride iç 
mekân tasarımı ve dekorasyonunda ağırlığını koymuş; resim, heykel, keramik, mobilya ve 
giyimde de etkili olmuştur. Ampir Üslûp; Fransız Neoklâsik mimarlar Charles Percier ve 
Pierre Fontaine tarafından geliştirilmiştir. İki mimarın, Napolyon Bonapart için ilk dekore 
ettikleri Malmaison Şatosu (Chateau of Malmaison) Ampir Üslûp’un en güzel örneği olarak 
kabul edilmektedir (Percier-Fontaine, 1991: iii; Arseven, 1974: 60). Ampir üslûpta, hem 
motiflerde hem de detaylarda o güne kadarkinden çok daha yoğun bir arkeolojik yaklaşım 
kendini göstermektedir. Napolyon’un Mısır’a yaptığı seferin ardından popülerlik kazanan 
Mısır sanatına ait unsurlar ile Roma ve daha ziyade Grek motiflere vurgu yapılmış; mimari 
süslemede güç ve ihtişam bileşkesi yaratılmaya çalışılmıştır (Atasaral, 1993: 13, 15). Bunun 

                                                           
1 Ampir Üslûp hakkında birincil kaynak niteliğinde olan ve üslûbun yaratıcıları Fransız sanatçılar Charles Percier ve Pier 
Fontaine’in 1800’lü yıllarda kaleme aldıkları Empire Style Book of Interior Design’da, Avrupa’daki Ampir üslupla dekore 
edilmiş mimari yapılar süsleme çizimleriyle birlikte kataloglanmıştır Bkn. (Percier-Fontaine, 1991). Joseph Beunat’ın 1813 
yılında kaleme aldığı Empire Style Designs and Ornaments isimli kitapta ise Fransız Ampiri’ne ait süsleme motifleri 
kataloglanmıştır Bkn. (Beunat, 1974). Ampir Üslûp hakkında Türkçe yayınlar ise kısıtlıdır. Üslûbun Avrupa’daki mobilya 
tasarımına etkilerini ele alan bir çalışma için bkn. (Boyla, 1985: 24-29). Ansiklopedi maddesi olarak da muhtelif yayınlarda 
üslûba ait genel bilgilere rastlanmaktadır Bkn. (Arseven, 1943/1; Sözen –Tanyeli, 2010: 310; Lucie-Smith, 2012: 83). Osman 
Atasaral, tez araştırmasında Ampir Üslûp’u kapsamlı şekilde ele alarak, Osmanlı Ampiri’nin karakterlerini belirlemeye 
çalışmış; Ampir üsluplu camileri kataloglamıştır Bkn. (Atasaral, 1999). 
2 Osmanlı/Türk Baroğu, Osmanlı/Türk Rokokosu kavramları hakkında ayrıca bkn. (Arseven, 1943/1; Kuban, 1954; Kuban, 
1982: 115; Kuban, 1973: 239-245; Ortaylı, 1986: 119-128). 
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yanında, kimi zaman, Fransız ve İtalyan Rönesans unsurları kullanılmış kimi zaman Etrüsk ve 
Gotik sanatlardan ilaveler yapılmıştır (Percier-Fontaine, 1991: iii).  

Ampir Üslûp; hakimiyet, zafer ve imparatorluk kavramlarını vurgulayıcı bir 
sembolizm anlayışı barındıran süsleme olarak gelişmiştir. Ampir Üslûp’un iç mekân 
dekorasyonunda genel etkisi ihtişam ve şiddet karışımı olarak tanımlanmaktadır. Fransız 
devriminin ilk yıllarında giysilere takılan rozetler ile kargı, top, meşale gibi askeri biçimler iç 
dekorasyona yansımakta; askeri çadır biçimleri, ayakları kılıç, tüfek gibi silahlar biçiminde 
tasarlanmış mobilyalar, kraliyete veya hükümdarlığa ait simgeler göze çarpmaktadır 
(Atasaral, 1993: 13, 15). Maun rengi ahşap kullanımı (mahogany) ve altın kaplama 
uygulaması (ormula) ise Ampir Üslûp’un karakteristiklerindendir. İç mekân mobilya 
dekorasyonunda fonksiyonel ögeleri gizleyici bir anlayış ve sadece dekoratif amaçlı ögelerin 
varlığı, üslûbun yaratıcıları olan Percier ve Fontain’in fonksiyonalizm ile estetiği birleştirme 
arzularının bir yansımasıdır. Mobilya parçalarının ayrılmasındaki ısrar ise serbest duruş ve 
merkezi görünüşün amaçlanmasının bir sonucudur (Percier-Fontaine, 1991: iii, iv). 
Napolyon’un Mısır seferi sonrasında giren biçimler daha çok mobilya tasarımında göze 
çarpmaktadır; Mısır sanatındaki sfenks, palma3 gibi unsurlar mobilyalara eklenmek suretiyle 
kullanılmıştır (Arseven, 1974: 60). 

Kısa zamanda Osmanlı’da da etkili olan Ampir Üslûp, Osmanlı mimarisine Batı’daki 
şekliyle birebir kopyalanmamış; Osmanlı Barok ve Rokoko üslûplarında olduğu gibi, Osmanlı 
Ampiri oluşturmak anlamında, geçmiş birikimlerle birlikte sentezlenerek yorumlanmıştır.4 
Esasen, 19. yüzyıl Osmanlısı’nın en ünlü mimar ailesi olan Balyanlar’ın eserlerindeki 
“yerellik, özgünlük ve Osmanlı geleneğine bağlı espri ve sağlamlık (Batur, 1985: 1089-
1090)” kendini bu dönem yapılarında da ortaya koymuştur.5 Bu makalenin konusu olan ve 
Osmanlı Ampiri’nin uygulandığı ilk yapı olan Nusretiye Camii’nde de bu özgünlük ve 
yerellik kendini ortaya koymaktadır. 19. yüzyıl sonuna kadar yalın ya da eklektik 
kullanımıyla karşılaşılan Osmanlı Ampiri, hem iç hem dış politikada imparatorluğa prestij 
kazandırma çabasının sanat alanındaki bir uzantısı olarak II. Mahmud’un oğlu Sultan 
Abdülmecid Dönemi’nde (1839-1861) de uygulanmaya devam ettiğinden Tanzimat Üslûbu 
olarak da anılmaktadır (Atasaral, 1993:17).6  

2. II. Mahmud’un Devlet İdeolojisi ve Reformları : 
Sultan III. Selim Dönemi’nde (1785-1839) resmen başlatılan ve Batı’yı esas alan 

reform döneminin padişahlarından olan II. Mahmud, Osmanlı hanedanlığının hayatta kalan 
son üyesi olarak 1808’de tahta çıktığında,  imparatorluğun çevresinde gelişen önemli iç ve dış 

                                                           
3 İng. Palm. Zafer simgesi olarak kullanılan, hurma yaprağı biçiminde bir bezeme ögesi. Çoğunlukla madalyalarda görülür 
(Sözen - Tanyeli, 2010: 236). 
4 Osmanlı Ampiri’nin kısa zamanda moda haline gelmesinde, yakın ilişkiler içinde bulunulan Fransa’dan gelen eşyalar, 
oradaki bazı yapıları gören yabancı ve Hristiyan mimarlar da etkili olmuştur (Arseven, 1974: 60).  
5 Ortaylı da, Balyanlar’ın eserlerinin Ampir, Barok veya Rokoko’nun izlerini taşımakla beraber özgün Osmanlı mimarisi 
sayıldığını ifade etmektedir Bkn. (Ortaylı, 2008:290). Osmanlı Ampiri’nin özgünlüğü değerlendirmesi için ayrıca bkn. 
(Arseven, 1974: 60-61). D. Kuban, II. Mahmud’un saltanatında kesin bir saltanat modası olarak değerlendirdiği Ampir 
Üslûp’un, yerli sanatçıların yorumunu içermeden doğrudan Fransız modellerini taklit ederek Rokoko bezemenin yerini 
aldığını ifade etmiştir Bkn. (Kuban, 2016: 605). 
6 Küçük Mecidiye Camii (1848) ve Seyfeddin Efendi Sahil Sarayı (bugünkü Kabataş Erkek Lisesi) Ampir üslûp yorumlarını 
taşıyan yapılar olarak ilk akla gelenlerden olarak belirtilmelidir. 
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gelişmeler söz konusuydu. İstanbul’da devlet otoritesi yeniçeri zorbaları olarak tabir edilen 
zümrenin müdahaleleri yüzünden sarsılmış, Anadolu ve Rumeli ise eskiden olduğu gibi 
derebeylerin idaresindeydi. Hicaz’da Vehabi Ayaklanması yanında İngiltere ve Rusya ile de 
savaş sürmekteydi. Diğer taraftan Kabakçı Mustafa Ayaklanması, Alemdar Mustafa Paşa’nın 
İstanbul’a gelişi ve ardından II. Mahmud’un ağabeyi olan IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi 
gibi birbirini takip eden bir dizi karmaşık siyasi olay yaşanmıştır (Türk ve Dünya Ünlüleri 
Ansiklopedisi, 1983-85:3689; Lamartine, 2005; Ortaylı: 2008). 

Sultan III. Selim’in manevi çocuğu olan II. Mahmud, yüksek tahsilli ve geniş bir 
kültüre sahip bu padişahtan yakın ilgi görmüş; edebiyat yanında Avrupa siyaseti, Avrupa’nın 
içinde bulunduğu durum, Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu’nun ilişkileri ile ilgili olarak onun 
bilgi birikiminden faydalanmıştır.7 Osmanlı’nın değişmesinin gerekliliğini ve gelişmenin 
önündeki en büyük engelin Yeniçeriler olduğu gerçeğini de bu dönemde kavramıştır. 
Avrupa’nın “aydın despot” tipi hükümdarlarının bizim tarihimizdeki en karakteristik örneği 
olarak kabul edilen II. Mahmud, Osmanlı İmparatorluğu’nun son monarşik hükümdarıdır. 
Sultan II. Mahmud, tahta çıktıktan sonra ilk olarak, merkezi yönetimi güçlendirmek ve III. 
Selim’in devraldığı modern ordu fikrini gerçekleştirmek için çalışmıştır. Tanzimat döneminde 
kuruluşuna devam edilen, modern merkeziyetçi idare sisteminin temelleri II. Mahmud 
döneminde atılmıştır.8 II. Mahmud’un en önemli faaliyeti Yeniçerilerle ilgili olanıdır.9 Tarihi 
kaynaklar, onun Yeniçerilere ve kapıkulu ocaklarına taraf görünerek, plânlı bir hareket 
yürüttüğünü, danışmanı olan ve 1802-1807 yılları arasında Paris büyükelçiliği görevinde 
bulunmuş olan Halef Efendi’yi10 on üç yıl kadar müsteşar-ı saltanat (imparatorluk danışmanı) 
sıfatıyla Yeniçeri Ocağı’nı ve muhafazakârları yanında tutmak için kullandığını yazmaktadır. 
II. Mahmud, bir denge politikası izleyerek 1826’ya kadar bu zümreye açıkça cephe alamamış, 
onların tüm şartlarını soğukkanlı görünerek kabullenmiş; ve bu anlamda ilk olarak, III. 
Selim’in reformlarını yürürlükten kaldırmıştı. Haziran 1826’da ise, isyan çıkarma 
teşebbüsünde bulunan Yeniçeri Ocağı’nı Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) adıyla tarihe geçen 
devlet müdahalesi ile kaldırmıştır. Bu olay, Türkiye tarihinin radikal biçimde Batı’ya 
yönelişini başlatan olay olarak bir dönüm noktasını ifade etmektedir (Temperley, 1964: 7; 
Öztuna, 1989: 17; Ortaylı, 2008: 141; Beydilli, 2010: 27-57; Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, 2012: 454-457). 

                                                           
7 III. Selim devrinden beri ikâmet elçiliklerinin kurulması, ilk anda Osmanlı bürokratlarının batılılaşmasında ve Batı’yı 
tanımalarında etkin olmuştur. Bu dönemde büyük devletler arasındaki dengeye göre diplomasi yürütmek de gelenek olarak 
yerleşmiştir (Ortaylı, 2008:146). 
8 II. Mahmud, merkezi yönetimi güçleştiren Ayân sınıfıyla Ekim 1808’de Sened-i İttifak adıyla bir antlaşma imzalamıştır. 
Halil İnalcık, bu antlaşmanın ayânın devlet iktidarını kontrol altına alma çabası olduğunu ve Osmanlı-Rus savaşının 1806’da 
devam ettiğine işaret ederek, devlet için ayânın getirdiği askeri birliklere ihtiyacı olduğuna dikkati çekmiştir. II. Mahmud, 
ancak 1812’de savaş sona erdikten sonra, ayânlara karşı şiddetle harekete geçmiştir (İnalcık, 1994: 603-609; Shaw, 2000: 26, 
30). 
9 1821’de çıkan Yunan ayaklanmasında Yeniçeri ordusunun herkesin gözünden düşecek kadar beceriksiz ve dağınık olduğu 
bir kere daha görüldü. Bu dönemde başkent halkı ve ulema arasında da kapıkulu askerlerine karşı bir düşmanlık ve nefretin 
geliştiği görülmektedir (Ortaylı, 2008: 44; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2013: 450-462). Yeniçerilik hakkında 
ilgili ayrıntılı bilgiler için bkn. (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2013: 450-462). 
10 Halet Efendi’nin 1814’ye Etnik-i Eterya Cemiyeti’ne üye olduğu, Rumlarla giriştiği gizli pazarlıklarla Mora’daki Rum 
bağımsızlığına hizmet ettiği ifade edilmektedir. Bunun üzerine II. Mahmud, Mora ayaklanmasının ardından olayların 
gelişiminden habersiz kalarak yanıltıldığını anlamış; Halet Efendi’yi Rum Patriği’ni ve elebaşlarını astırmıştır (Türk ve 
Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983-85: 3689). Benzer bir değerlendirme için bkn. (Lamartine, 2005: 500, 501, 520). 
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1826’dan sonra II. Mahmud saltanatının ikinci safhası olan reformlar dönemi 
başlamıştır. II. Mahmud, bu dönemde bir dizi reform gerçekleştirmiş; plânlı sayılamayacak bu 
hızlı reformlarla hem saray hayatında hem de toplum hayatında Avrupai tarzda önemli 
düzenlemeler yapılmıştır. II. Mahmud’un padişahlığı, Batı’ya karşı yeni bir bilinçlenme ve 
hayranlık yanında, imparatorluğun yaşaması, teknolojik açıdan ilerlemiş Avrupa’ya karşı 
ayakta durabilmesi için geleneksel tutumun değiştirilmesine gerek duyulduğunu da ortaya 
koymuştur. Osmanlı artık Batı’yı hor görmeye devam etmemeliydi ana fikriyle; giyimlerinden 
dillerine, düşüncelerine, hatta eğlence biçimlerine kadar yaşamlarının çeşitli alanlarına 
yayılan bir değişiklik dönemi başlamıştır. Sultan II. Mahmud bu yolda da önderlik yaparak, 
1815’te eski Topkapı Sarayı’ndan çıkıp, Dolmabahçe’deki modern saraya taşınmıştı. Bu 
sarayda, Batı tarzı kanepeler, masalar, iskemleler gibi mobilyalar eski sarayın divan ve 
minderlerinin yerini almıştır. II. Mahmud, Avrupalı bir hükümdar gibi giyinmeye başlamış, 
sakalını kısaltmış, Batı’dan uyarladığı fes şapkaları, uzun ceketleri, pantolonları giymeye 
başlamıştır. Türkiye tarihindeki ilk resmi balo organizasyonunun da bu dönemde yapılmış 
olması onun yenilikçi karakterini yansıtan uygulamalardan olarak dikkat çekicidir.11 II. 
Mahmud, halkın arasına karışmak suretiyle modern bir halk hükümdarı kimliğini de 
benimsemişti. Seleflerinin aksine o, sık sık İstanbul caddelerinde at üzerinde gezintiler 
yaparak kendini halka gösteriyordu. Bu gezintilerin halkın büyük ilgisini çektiği, kalabalık 
grupların onu büyük bir hayranlıkla izlediği kaynaklara geçmiştir (Temperley, 1964: 6-14; 
Shaw, 2000: 79).12 

 Sultan II. Mahmud döneminde, Osmanlı-Avrupa etkileşiminin yeni bir ivme kazandığı 
görülmekle beraber, yenilenen devlet teşkilatının gereksinimlerini karşılayacak şeklide geniş 
çaplı bir imar ve onarım faaliyetleri başlatılmıştır. Saltanatın merkezi olan İstanbul’un, genel 
ihtiyaçları yanında devletler arasında artan saygınlığını ve ününü göz önünde tutan bir imar 
plânı esas alınmıştır. Bu çerçevede görevlendirilen Alman mühendis Moltke’ye, İstanbul 
haritası ve şehrin imar plânı çizdirilmiştir. Bu dönemde, Batı kaynaklı sanat üslûpları Osmanlı 
ülkesinde çok daha yaygınlaşmıştır; yabancı ve gayrimüslim mimarların sayısı artmıştır. II. 
Mahmud dönemi mimari faaliyetleri çerçevesinde, külliyelerin genel düzeni ve bina 
çeşitlerinde III. Selim dönemi yenilikçi anlayışı devam ettirilmekle birlikte, külliye inşasında 
azalma olduğu dikkati çekmektedir. Batı tarzı eğitim kurumlarına daha fazla ağırlık verilmiş 
olması dolayısıyla, medrese inşasında da azalma olmuştur. II. Mahmud döneminde, çeşme 
yapılarının da sayısında önemli bir artış olmuştur. Bu dönemde, İstanbul’un panaromasındaki 
değişimden yola çıkarak, dini mimarinin yerini sivil mimari hakimiyetinin aldığını 
söyleyebiliriz. Miri arazilerin kişi mülkiyetine verilmesinin sonucu olarak ortaya çıkan büyük 
toprak sahipleri, zenginlik göstergesi olarak bu dönemde büyük çaplı bir sivil mimari 
                                                           
11 O güne değin balolar, Galata ve Beyoğlu’daki elçiliklerde düzenleniyor ve sadece Frenkler katılıyorken, 1829 yılında 
İngiliz sefaret gemisinde verilen baloya II. Mahmud’un izniyle, Türk devlet adamları da katılmıştır (Ülkütaşır, 1966: 40). 
12 İsmi bizzat II. Mahmud tarafından verilmiş olan ve basının ve kamuoyunun Batı’daki gibi siyasal ve toplumsal 
gelişmelerdeki etkinliğini gerçekleştirmek adına çıkartılmış olan Takvim-i Vekâyi, toplumsal gelişme anlamında atılmış 
önemli adımlardandır. Osmanlı’daki ilk genel nüfus sayımı da II. Mahmud döneminde yapılmıştır. II. Mahmud, Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye adıyla kurmaya çalıştığı yeni ordunun eğitimi için Prusya’dan subaylar getirtmiş; yetenekli 
diplomat ve yöneticilerin yetişebilmesi için Avrupa’ya öğrenci göndermiştir. Gerçekleştirilen önemli bir diğer yenilik 
Tercüme Odası’nın kurulmasıdır; amacı gelişmeye açık ve yeniliklere sahip çıkacak aydın bir kuşak yetiştirmek olan 
Tercüme Odası, çeviri yoluyla başta askerlik ve fen bilimlerine ait kaynak yapıtların Türkçe’ye kazandırılmasını sağlamıştır. 
Meclis-i Valâ-ı Ahkâm-ı Adliyye, Heyet-i Vükelâ, Nezaretler ve Divan’ın kaldırılarak Personel Rejimi’ne geçilmesi diğer 
yeniliklerdir Bkn. (Shaw, 2000: 79-80; Yazıcı, 1983: 42; Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983-85: 3690; Ergin, 1938: 
28). 
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faaliyetine girişmişlerdir. Bunun yanısıra, III. Selim döneminden itibaren uygulanan ve 
geleneksel cami plân şemasını değiştiren bir unsur olarak cami girişinde iki katlı olarak inşa 
edilen Hünkâr Kasrı’nın13 gelişimi ve Avrupa tarzı saray mimarisi gibi de, II. Mahmud 
döneminde görülen özellikli yeniliklerdir.  

II. Mahmud, Batı zevk ve estetiğini başta mimari olmak üzere, güzel sanatlarda 
Osmanlı’ya kazandırmaya çalışmıştır. Osmanlı mimarisine Sultan III. Ahmed Dönemi’nde 
(1703-1730) girmiş olan Barok ve Rokoko üslûpları kullanılmaya devam edilmiş; bazı 
yapılarda farklı üslûplar birleştirilmek suretiyle karma üslûplar meydana getirilmiştir. İhtilâl 
Fransası’nın ortaya çıkardığı ve İmparatorluk Üslûbu anlamında gelen Ampir Üslûp, yeni bir 
tarz olarak ilk defa bu dönemde Osmanlı mimarisine girmiştir.14 Sultan II. Mahmud 
döneminde, resim sanatındaki gelişmeler de önemlidir; 1826 yılından sonra nakkaşlık, 
gayrimüslimler tarafından da yapılmaya başlanmış; diğer taraftan, Avrupa’dan portre ressamı 
adıyla sanatçılar getirtilmiştir.15 18. yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlanan 
duvar resimlerinde, bu dönemde farklı olarak perspektifli mimari tasvirler yaygınlaşmıştır. 
Hem dini mimaride hem sivil mimaride kullanılmış olan bu tarz duvar resimlerinin II. 
Mahmud döneminde moda haline gelmesi Ampir Üslûp etkisidir (Ergin, 1938: 28-29; Cezar, 
1971: 28-30; Sözen vd. 1975: 338, 343, 345; Baykara, 1980: 511-514; Renda, 1997: 78, 98, 
100, 101; İnce, 2002: 280). 

Sultan II. Mahmud devlet yönetiminde gerçekleştirmiş olduğu köklü yeniliklerle, 
Tanzimat’ın hazırlanmasına öncülük etmiştir. Otuz yıllık iktidarı döneminde, imparatorluğa 
yeni bir soluk getirme gibi iyi niyetli çabalar içine girmiş olsa da, gerçekleştirdiği ıslahatlar 
Osmanlı’yı sömürgeci politikalardan korumaya yetmemiştir (Türk ve Dünya Ünlüleri 
Ansiklopedisi, 1983-85:3689; Özcan, 1995:13-17). Ortaylı’ya göre, “Tarihin hızlandığı bir 
çağ olan 18-19. yüzyıl dönemecindeki otuz yıl (1826-1656) rastgele bir otuz yıl değildir...III. 
Selim ve onun yetiştirmesi II. Mahmud birlikte başarılı olsalar dahi bilinen son kaçınılmazdı, 
hatta daha erken gelebilirdi, ama daha sağlıklı bir biçimde, daha dengeli bir ortamda gelirdi. 
İmparatorluk gene dağılır, gene ulusal bir Cumhuriyet kurulurdu. Ama Cumhuriyetçiler 

                                                           
13 Cami kompozisyonu içinde hünkâr mahfiline arkitektonik yönden daha doyurucu bir yer aranması çabası, 17. yüzyılın ilk 
yarısına, Sultan Ahmed Camii’nin (1610-17) güneybatı köşesine dıştan bitiştirilerek, bir rampa ile çıkılan hünkar mahfilinin 
inşasına kadar geri gitmektedir. Sultan I. Ahmed’in (1603-17), özel isteği sonucu ortaya çıkan bu yeni mimari öge giderek 
cami tasarımının ayrılmaz bir parçası olmuştur (Batur, 1970: 97; Kuban, 2016: 643). 18. yüzyıla gelindiğinde, Sultan III. 
Selim’den itibaren padişahlar saray dışında daha çok vakit geçirmeye başlamış; askerlerin eğitimi, yeni yapılan kışlaların ve 
devlet kurumlarının denetlenmesi gibi işlerle padişahlar bizzat ilgilenmişlerdir. Bunun dışında, namaz kılmak için de sık sık 
saray dışına çıkmaktaydılar. Bu yeni anlayış, padişahın gittiği camilerde onlar için bir istirahat yeri yapılması ihtiyacını 
doğurmuştur; böylece, padişahın bir müddet kalacağı köşk yapısı ile cami mimarisi birleştirilmiştir (Cezar, 1971: 29-31). 
1804/5 tarihli Üsküdar Selimiye Camii, hünkar kasrı ve cami mimarisinin birleştirildiği ilk örnektir. Hünkâr kasrı ve cami 
birleşimini Türk mimari tarihi içinde kronolojik olarak ele alarak, hünkâr kasırlarının esas ibadet hacmi ile ne ölçüde uyumlu 
eklemleştirildiği sorunsalını irdeleyen bir çalışma için bkn. (Batur, 1970: 97-104). 
14 D. Kuban, II. Mahmud saltanatı döneminde, kesin bir saltanat modası olarak ortaya çıkan Ampir Üslûp ile birlikte, kültür 
ortamında tümel bir taklit psikolojisine girildiğini ifade etmektedir. Diğer taraftan ise, bu dönemde yeni ile gelenekseli bir 
sentezde birleştiren zengin bir başkent konut mimarisinin geliştiğini belirtmektedir Bkn. (Kuban, 2016:501, 605). 
15 Saray çevresinde faaliyet gösteren ressamlar, bizzat II. Mahmud’un çok sayıda portresini yapmıştır. Resme büyük merak 
duyan Sultan II. Mahmud’un, Napolili, Hollandalı, Sardunyalı vb. pek çok elçiye yaptırdığı portrelerini, yakınlarına ve 
yabancı devlet elçilerine hediye ettiği, büyük törenlerde devlet dairelerine astırdığı bilinmektedir. (Baykara, 1980: 511) 
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inkılaplara daha üst düzeyden başlar, daha yetkin kadrolar ve daha köklü bir reform 
geleneğinin üzerine yeni düzeni kurarlardı.” (Ortaylı, 2008: 46).16 

 

3. Nusretiye Camii17 ve Ampir Üslûp Etkileri : 
Sultan II. Mahmud adına, Ermeni tebaadan ve dönemin ünlü mimar ailesine mensup 

olan Krikor Amira Balyan18 tarafından inşa edilen Nusretiye Camii, İstanbul’un Beyoğlu 
ilçesine bağlı Tophane semtinde, Sultan III. Selim zamanında yaptırılan Tophane-i Amire-i 
Arabacılar Kışlası’nın eğitim meydanında bulunmaktadır. Bu nedenle camiye Tophane Camii 
de denilmektedir. İnşasına H. 1238/M. 1823’de başlanan cami, H. 1241/M. 1826 yılında 
tamamlanmıştır.19 Caminin tamamlanışından kısa bir süre sonra, 1826 Haziranı’nın 

                                                           
16 Ortaylı söz konusu yayında aynı zamanda, II. Mahmud ve Büyük Petro’nun otokratik modernleşmesini karşılaştırmalı ele 
almaktadır. A.g.e., s.46-50. 
17 Nusretiye Camii’ni konu alan belli başlı yayınlar ve içerikleri şöyledir: Godfrey Goodwin, A History of Ottoman 
Architecture (1971) kitabında, Nusretiye Camii’ni Barok camiler arasında değerlendirerek Osmanlı-Barok camilerle 
karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Pars Tuğlacı, Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma ve Balyan Ailesi (1981) kitabında; 
caminin mimarı Krikor Amira Balyan’ın hayatı, inşa ettiği yapılar ve Nusretiye Camii’nin mimarisi hakkında detaylı bilgiler 
vermiştir. Yazarın, camiye ait süslemelerden bahsetmediği ayrıca dikkati çekmektedir. Osman Atasaral, Ampir Üslûplu Bazı 
İstanbul Camileri (1993) başlıklı master tezinde Nusretiye Camii’nin mimari özellikleri, Ampir üslûp ve Osmanlı Ampiri 
hakkında bilgilere yer vermiştir. Yasemin Suner, Nusretiye Camii (1994) başlığıyla kaleme aldığı ansiklopedi maddesinde, 
caminin mimari özelliklerini, süslemelerini, görmüş olduğu onarımları, yapıdaki Barok ve Ampir özellikleri belirtmiştir. 
Serpil Merzi ise Observations on the Selected Ottoman Mosques in the Light of Social Transformation of the Eighteenth and 
the Beginning of the Nineteenth Centuries (1999) başlıklı tezinde, Nusretiye Camii’nin de içinde bulunduğu bazı Osmanlı 
camilerini geleneksel cami düzenlemesi bağlamında, ibadet mekânı ve kütle kompozisyondaki değişimler açısından 
irdelemiştir. Kasım İnce, “III. Selim-IV. Mustafa ve II. Mahmud Dönemi (1789-1839) Osmanlı Mimarisi Hakkında” (2002) 
başlıklı makalesinde II. Mahmud dönemi inşa edilen yapılar hakkında bilgi vererek Nusretiye Camii, sebili ve 
muvakkithanesindeki Ampir özeliklere değinmiştir. O. Aslanapa’nın, Osmanlı Devri Mimarisi (2014) kitabında, caminin 
mimari tasvirine ve plânına yer verilerek, Nusretiye Camii Ampir üslûbun Türk zevkine uygun ve başarılı ilk örneği olarak 
değerlendirilmiştir Bkn. (Aslanapa, 2004: 510-513). D. Kuban’ın Osmanlı Mimarisi (2016) kitabında, 19. yüzyıl dini 
mimarisindeki tasarımsal yenilikler çerçevesinde ele alınan Nusretiye Camii, Batılılaşan Osmanlı mimarisi içinde, köklü 
değişiklikler barındırmasıyla geleneğe karşı olanlar için bile yadsıtıcı bir örnek olarak değerlendirilmekte; görsellerle de 
desteklenmiş olan kitapta caminin Barok özelliklerine karşılaştırmalı olarak sıkça vurgu yapılmaktadır. Diğer taraftan, II. 
Mahmud’un ağırlıklı olarak ordudaki yenileşmeye vakfettiği politik yaşamının bu cami ile ifade bulduğu da belirtilmektedir 
Bkn. (Kuban, 2016: 521, 548, 556, 631, 634, 638). 
18 Kirikor veya Gregor olarak da bilinmektedir (Kuban, 2016: 610). Balyan ailesinin ilk kuşağının en önemli kişiliği olan 
Krikor Amira Balyan (1764-1831), Meremetçi Bali Kalfa’nın oğlu olarak Üsküdar’da doğmuştur; Sultan III. Selim’in özel 
danışmanlığını yapmış; saray çevresinde nüfuz sahibi bir kişi olmuştur. Sultan II. Mahmud’un da şahsi dostu olduğu ifade 
edilen Krikor Kalfa, onun tahta çıkışıyla, kendisine verilen bir beratla bu dönemde de imtiyaz sahibi olarak yaşamıştır. 
Özellikle yabancı elçiler ile olan ilişkilerin sürdürülmesinde etkili olmuştur. Krikor Amira Balyan’ın gençlik çağı ve öğrenim 
durumuna ait kesin bilgiler bulunmamakla beraber, C. Esat Arseven, mimarın Paris’te mimari tahsili gördüğünü yazmıştır. D. 
Kuban ise, Selimiye ve İcadiye mahallelerinde uygulanan ve Batı geleneklerinden olan ortogonal (satranç tahtası) sokak 
düzeninden yola çıkarak mimarın yurt dışı ile ilişkisi olduğu kanısını ifade etmiştir (Kuban, 2016: 610). Hayırsever bir 
kişiliğe sahip olduğu, mensubu olduğu Ermeni cemaati için önemli hizmetlerde bulunduğu da, mimar hakkında diğer 
bilinenlerdir. Nusretiye Camii, Krikor Amira Balyan’ın olgunluk dönemi eseri olarak tanınmaktadır. S. Batur, Krikor 
Balyan’ın mesleki olarak özelliğini, mühendislik organizasyonu türündeki çalışmalara getirdiği mimarca katkı olarak 
belirterek, onun yetenekli ve naif bir mimar olduğuna işaret etmiştir (Tuğlacı, 1981: 9-10, 29-30; Türk Dünya Ünlüleri 
Ansiklopedisi, 1983-85: 628; Batur, 1985: 1089-1090; Pamukciyan, 2003: 92; Akkozan, 1983: 8; Goodwin, 1971: 417-419; 
Arseven, 1956: 423). S. Can, Nusretiye Camii’nin inşası döneminde 1822’de Krikor Amira Balyan’ın Kayseri’ye sürgüne 
gönderildiğinden; ve birkaç yıl orada kaldığından yola çıkarak onun, caminin inşası ile ilişkisi olmadığını ileri sürmüştür. 
Diğer taraftan 1824’te Hassa başmimarı görevindeki Mehmed Rasim Ağa’nın ölümüyle yerine Seyyid Abdühalim Efendi 
göreve geldiğinden, Nusretiye Camii 1825-1827 yılları arasında bu mimarın döneminde inşa edilmiş bir yapıdır Bkn. (Can, 
2010:  99; Can, 2002: 45). 
19 Cami, Ramazan arefesine rastlayan H. 29 Şaban 1241/8 Nisan 1826 Cuma günü büyük bir törenle açılmıştır. II. Mahmud 
bu açılışa deniz yoluyla gelmiş; padişahın geçeceği yola, Tophane iskelesinden caminin Hünkâr Kapısı’na kadar, kıymetli 
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ortalarında Eşkinci Ocağı adıyla kurulan yeni ordunun talime başlaması üzerine, yeniçeriler 
büyük bir isyan başlatmıştır. II. Mahmud, halkın ve ulema sınıfının tam desteğini almak 
suretiyle Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) adıyla tarihe geçen devlet darbesiyle bu isyanı 
bastırmış; akabinde ise Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır. Sultan II. Mahmud, Yeniçeri 
ordusunun kaldırılması zaferinin anısına camisine, (Kutsal) Zafer anlamına gelen Nusretiye 
adını vermiştir (Tuğlacı, 1981: 68-74; http://istanbulmuftulugu.gov.tr).20  

Nusretiye Camii, yaklaşık üç metre boyundaki sütunlarla taşınan yüksek bir plâtform 
üzerine, dikdörtgen plânlı olarak inşa edilmiştir. Caddeye bakan çift taraflı ve birkaç 
basamaklı mermer merdivenle çıkılan cami avlusunda, on ince sütunun çevrelediği, konik 
külâh örtülü bir şadırvan yer almaktadır. Avlu girişinde, caminin inşasının bitişine tarihlenen 
ve her ikisi de ön cepheleri dalgalı ve dairesel formda muvakkithanesi ve sebili yer 
almaktadır. Nusretiye Camii’nin kütle kompozisyonu oluşturan ana elaman kare plânlı, 
merkezi kubbeli harimdir (Çizim 1). Harimin doğu ve batı cephesinde revaklı galeriler 
düzenlenmiştir. Caminin son cemaat yerinin bulunduğu kuzey cephedeki, iki katlı Hünkâr 
Kasrı caminin kütle kompozisyonunu meydan getiren diğer bir unsurdur. Doğuda ve batıda iki 
kanat oluşturarak taşıntı yapan kasır; Hünkâr ve Paşa konutlarını içermektedir. İlk bakışta 
simetrik olarak algılanan hünkâr kasrında, batı cephedeki dikdörtgen plânlı üçüncü bir kanatla 
bu simetrinin bozulduğu dikkati çekmektedir. Güney cepheden taşıntı yapan içte yarım daire 
dışta çokgen plânlı mihrab bölümü, cami kütlesini oluşturan diğer bir elemandır; ve bu haliyle 
kiliselerdeki apsisleri andırmaktadır. Nusretiye Camii’nin ana girişi kuzey cephedeki, Barok 
tarzda, çift taraflı büyük merdivenlerle ulaşılan son cemaat yerindeki portaldir. Batı cephede 
yer alan ve padişah için ayrılmış bir de Hünkar Girişi bulunmaktadır.  

Nusretiye Camii’n yüksek bir plâtform (su basmanı) üzerinde inşa edilmiş olması, 
kubbe ve kubbe kasnağının yüksekliği ile sağlanan yükselme hareketi, çift taraflı ve kıvrımlı 
merdivenli girişi, sebil ve muvakkithanedeki dalgalı cepheler, mihrab bölümünün dışa taşkın 
plânı, dış cepheleri bölümleyen profilli silme grupları, yuvarlak ve yüksek profilli askı kemer 
düzenlemesi, Hünkâr Girişi’nin dilimli kemerli kapısı, minare peteklerinin dalgalı formu, kapı 
üstlerindeki S kıvrımlı tepelikler, harim içindeki yuvarlak kemerli pencere alınlıkları, minber 
külâhının dalgalı formu gibi yapısal elemanlardaki düzenlemeler belirgin Barok üslûp 
etkileridir. Bir iç dekorasyon ve süsleme stili olarak ortaya çıkmış olan Ampir Üslûp’un 
etkileri ise, ağırlıklı olarak süsleme tasarımında olmak üzere caminin bazı strüktürel 
elemanlarında kendini göstermektedir. Bu çerçevede; dikdörtgen formlu sade söveli 
pencereler, sütun başlıklarının sade profilli görünümleri, eğrisellikten uzaklaşmış yalın 
silmeler, sade/hareketsiz sütun başlıkları ve Hünkâr Kasrı’nın sade ve ciddi ifadesi Osmanlı 
Ampiri’nin etkileridir (Kuban, 1994: 35; Arseven, 1956: 427; Suner, 1994: 105; Atasaral, 
1999: 281; İnce, 1999: 282; Bakır, 2003: 78). Barok ve Rokoko’nun eğrisel ve karmaşıklık 
eğiliminin aksine Ampir Üslûp’un simetri, daha düz hatlarla beliren çizgiselliği, yapıda 
kendini hissettirmektedir. Kubbeyi taşıyan ayaklar üzerindeki kaburgalı vazo formlu ağırlık 
kuleleri, bu kuleleri kubbe kasnağına bağlayan ve aslan pençesi şeklinde sonlanan büyük 

                                                                                                                                                                                     
Hint ve İran şalları serilmiştir. II. Mahmud 1831 yılında, bir yüzünde tuğrasının diğer yüzündeyse Nusretiye Cami’nin 
resminin bulunduğu bir de hatıra madalyonu bastırmıştır (Tuğlacı, 1981: 29, 68-74) (Resim 1). 
20 İsyan sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında bkn. (Ortaylı, 2008: 44-45; Lamartine, 2005: 522-528). Nizip 
muharebesinin II. Mahmud’un ölümüne sebep olduğunu yazan Lamartine, onun, Yeniçerilere karşı kazandığı ebedi zaferin 
nişanesi olan Sultanahmed Meydanı’nda gömülmeyi vasiyet ettiğini yazmıştır (Lamartine, 2005: 537, 538). 
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dayanma kemerleri, kubbe kasnağı pencereleri arasında yer alan ve yine aslan pençesine 
benzer şekilde sonlanan pilastrlar ile, üzerlerindeki soğan karınlı vazo biçimindeki altın yaldız 
akroter süsleri Ampir üslûp yorumlardır (Resim 3). Kubbeyi taşıyan büyük askı kemerlerin 
sırtındaki zincir biçiminde düzenlenmiş mermer korkuluk21, askı kemerin kilit taşı üzerindeki 
yıldız ve akant motifi birleşimi iri kabartma süsleme, harim üst kat pencerelerin 
tepeliklerindeki yüksek kabartma bitkisel süslemeler cami dış cephesindeki dikkat çekici 
plastik unsurlardandır; ve Ampir üslûp yorumlarıdır (Resim 4). Caminin revaklı dış 
galerilerinin mermer korkuluk levhalarını dolgulayan çiçekli rozetlere tutturulmuş perde 
motifli kompozisyon, Ampir üslûpta perde süslemesine verilen ayrıcalıklı önemle bağlantılı 
olarak Ampir etkidir (Resim 5).22 Nusretiye Camii’nde özellikle kapı ve pencere köşelerinde 
rastlanan ve camiinin genelinde de kullanılmış olan uçları kıvrık altı veya sekiz yapraklı iri 
çiçek rozetleri de Ampir yorumlardır (Resim 6). Çift yönlü sarmal merdivenlerle ulaşılan 
kuzey girişin basık kemerli portali, kuruluş düzeni itibariyle Barok’u, süsleme motifleriyle 
Ampir yorumunu yansıtmaktadır (Resim 7). Hünkâr Girişi portali ise, dilimli kemeri, eğrisel 
saçak sundurması ve saçağı, altın yaldızlı kapı kitabesi ile Barok tarzın bir devamıdır; ancak 
bu genel kuruluşa karşın, yapının genelinde rastlanabilen uçları kıvrık palmetler, volütlü akant 
yaprakları, altı yapraklı çiçek rozetleri ve askı girland kabartma süslemelerle Ampir yorumları 
barındırmaktadır (Resim 8 ve 9). Nusretiye Camii Sebili ve Muvakkithanesi ise, cephelerinin 
dalgalı formu, düşey ayaklarla bölümlenişleri ve konik çatıları gibi unsurlarla Üsküdar Yeni 
Valide Camii (1710) Sebili ile başlayan Barok ve Rokoko etkiyi sürdürmekle birlikte süsleme 
detaylarında Osmanlı Ampir yorumlarını yansıtmaktadır (Resim 10). Bakır’ın ifadesiyle; her 
iki yapı süslemelerinde de rastlanan “sertleşmiş akant yaprakları, rozetler, kumaş kıvrımları 
ve etek kısımlarındaki bezemesiz panolar Ampir etkilerdir.” (Bakır, 2003: 54 ve 80).23 
Caminin, oluklu ve kalın yivli ince minarelerinin şerefe peteklerinin dalgalı ve dilimli 
formları Barok üslûbu yansıtmakla beraber; soğan formlu papuçlarını bölümleyen ve aslan 
pençesiyle sonlanan akantus yaprağı biçimli pilastrlar ile peteklerin ve külâhın gövde ile 
birleşme yerlerindeki perde motifleri Ampir üslûp yorumlarıdır  (Resim 11). Harim iç 
mekânda, yuvarlak kemerli ve kalem işi süslemeli üst kat pencereleri geleneksel tasarıma 
uygunken, zemin kat pencereleri hem düzenleniş hem de süsleme anlamında Ampir üslûp 
etkisini yansıtmaktadır. Bu pencerelerin yuvarlak kemer şeklindeki alınlıkları içinde 
düzenlenmiş kaburgalı büyük bir vazodan iki yana dağılan palmet kıvrımlarının oluşturduğu 
arabesk kompozisyon da Ampir tarzda bir süslemedir  (Resim 12). Harimin üçüncü sıra 
pencereleri, mihrap bölümünün iki yanında birer tane ve simetrik olmak üzere oculus/göz 
pencere24 olarak bilinen Gotik tarzda dairesel pencereler şeklinde düzenlenmiştir (Resim 13). 
Harimden ayrı bir bölüm olarak ve dışa taşıntı yapan mihrab bölümü ile iki tarafta pilastr 
demetleri ile sınırlanmış mihrab düzenlemesi Barok tarzın devamıdır (Resim 14). Buna 
karşın, mihrabın pilastrlarının vazo formlu kaideleri ve konsol demetleri (Resim 15 ve 16), 
bunlar üzerine işlenmiş uçları kıvrık akant ve volütlü palmet yaprağı motifleri ile mihrab 
tepeliğini süsleyen kaburgalı vazodan çıkan çiçekli kıvrım dallardan oluşan arabesk 
                                                           
21 Doğan Kuban, bu dekorasyona ilk defa olarak Nusretiye Camii’nde rastlandığını belirtmiştir (Kuban, 1954: 35). 
22 Ampir üsluptaki konutlarda, gösterişli perdelerin, iç dekorasyonun karakterini oluşturduğu bilinmektedir Bkn. (Lucie-
Smith, 2012: 83). 
23 D. Kuban’a göre, pencerelerin üzerindeki taş oyma bezeme Barok, fakat pencerelerin altın yaldızlı demir şebekeleri Ampir 
üslûbunda yapılmıştır Bkn. (Kuban, 2016: 521). 
24 Bu göz pencereler, 18. yüzyıl camilerinde de rastlanabilen bir uygulamadır. 
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kompozisyon Ampir etkili tasarımlardır. Mihrabın iki yanındaki büyük silindirik mumlukların 
tasarımında da karşımıza çıkan ve camideki diğer süslemelerde de rastlanan kaburgalı 
vazolar25; Malmaison Şatosu, Tuileries Sarayı ve Louvre-Napolyon Müzesi dekorasyonunda 
da sık kullanılan Ampir süsleme ögesidir Bkn. (C. Percier – P. Fontaine, 1991: 1-vd.). 
Kuruluş olarak geleneksel düzeni yansıtan mermer minberin (Resim 17) kapı alınlığı ve 
tepeliğindeki akant yapraklı süsleme (Resim 18), minber yan aynalıklardaki lotus, palmet ve 
akantuslardan oluşan buket şeklindeki büyük boyutlu kabartma süsleme (Resim 19), 
merdiven korkuluk panolarını dolgulayan çan çiçeği ve akantus yaprağı şeklindeki dizilerin 
oluşturduğu kabartma kompozisyon ile (Resim 20) yuvarlak kemerli minber süpürgelik 
açıklıklarının zeytin/defne yapraklı silmeleri26, akantus ve lale çiçeği süslemeli dekoratif 
minik pilastrları (Resim 21) Ampir Üslûp etkilerini taşımaktadır. Minber külâhı kaburgalı ve 
dalgalı formuyla Barok etkiyi yansıtsa da, gerek köşk korkuluğundaki akant yaprağından iki 
yana sarkan çan biçimindeki çiçeklerden oluşan büyük kabartma süsleme (Resim 22), gerekse 
külâhın oturduğu ayaklar arasına düzenlenmiş üç boyutlu askı girlandlar, külâhın oturduğu 
tabla kenarlarındaki üç boyutlu palmetler ve yumurta biçimli altın yaldız akroterler Ampir 
süsleme yorumlarıdır. Hünkâr Mahfili’nin harime açılan loca kısmı, kahverengi mermerden 
dört ince paye ile desteklenen yekpare altın varaklı pirinç kafes ile kapatılmıştır (Resim.23).27 
Panolara ayrılmış olan kafes örtüdeki ajurlu stilize tavus kuşu motifi, antik çağlarda ve erken 
Hristiyanlık döneminde dini yapılarda kullanılan ve ölümsüzlüğü temsil eden bir süsleme 
olarak sembolik içeriğiyle Ampir yorumlardandır (Resim 24).28 Kafesin altın varak perde 
motifli korniş süslemesi, uçları kıvrık palmet ve yumurta motifi dizisinden oluşan yüksek 
kabartma ve altın varak tepelik süslemesi ile kafesin mermer korkuluğundaki rozetli askı 
girlandlar ve akant yapraklı vazo biçimli pilastrlar Ampir etkili süslemelerdir. Harimin doğu 
duvarında düzenlenmiş olan, kaburgalı ve geniş ağızlı küçük bir mermer konsoldan 
yükselerek genişleyen vaiz kürsüsü, dalgalı ve dilimli formuyla kuruluş olarak Barok 
tarzdadır (Resim 25). Silmelerle yatay olarak ikiye bölünmüş olan vaiz kürsüsü panoları, sivri 
yapraklı büyük akantus yaprakları ve akantus yapraklarıyla oluşturulmuş lale formunda büyük 
çiçek kompozisyonu ile dolgulanmıştır.  

Nusretiye Camii’nde yer alan ve Keçecizade İzzet Molla, Yaserizade Mustafa Efendi 
ve Sultan II. Mahmud’un da hat hocası olan Mustafa Rakım Efendi gibi ünlü Osmanlı 
hattatlara ait celî ta’lik ve celî sülüs hatlar ise geleneksel Türk-İslâm sanatını yansıtan 
süslemeler olarak önemlidir.29 

                                                           
25 Kasım İnce, bu vazo formlarını dinsel nitelik de taşıyan antik Yunan kap formlarından olan loutrophoros tipi vazolara 
benzetmektedir Bkn. (İnce, 1999: 282) 
26 Çift yaprak zeytin veya defne dallarıyla oluşturulan çerçeve süslemeler Malmaison, Tuileries, Louvre Napolyon Müzesi iç 
dekorasyonunda da sıkça rastlanan dekorasyon ögeleridir Bkn. (Percier –Fontaine. 1812). 
27 Mahfilin tavan örtüsü, altın yaldızlı ve on altı dilimli eliptik bir kubbedir. Yapıldığı dönemde boğaz manzaralı olan 
mahfilin duvar yüzeyleri halı desenlerini çağrıştıran kalem işi süslemelerle kaplanmıştır. 
28 Tavus kuşu, dini yapılarda resmedilen en gösterişli hayvan figürlerinden olmuştur. Sembolik yorumlamaya müsait bu özel 
figürler, Roma döneminden itibaren ölümsüzlük ve sonsuz yaşam gibi anlamlara sahiptir. Kilise ve vaftizhanelerde en sık 
karşılaşılan figürlerden olan tavus kuşu, vaftizm, diriliş ve özellikle Eden Bahçesi temasını sunma adına, Erken Hıristiyanlık 
dönemi duvar resimlerinde ve mozaiklerinde sıkça kullanılmıştır (Patacı – Altun, 2014: 194). 
29 Kuzey cephe portali kitabeliğinde Keçecizade İzzet Molla tarafından kaleme alınmış, büyük hattat Yaserizade Mustafa 
Efendi tarafından işlenmiş olan celî ta’lik hatta,”…..Toptan Tophane’yi âbâd kıldı padişah, söyledim tarihini Cami-i 
Mahmud Han mutaf-ı mü’minin, H. 1241” dizesiyle caminin tarihine de yer verilmiştir. Manzum yazının tam metin  
transkripsiyonu için bkn. (http://ismek.ibb.gov.tr/blog/icerik.aspx?p=967) Hünkâr Mahfili’nin korkuluğu hizasından 
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SONUÇ : 
Osmanlı İmparatorluğu’nun, hem sınırlar hem de merkezi yönetim anlamında 

gerilediği bir dönemin padişahı olan ve gerçekleştirdiği köklü reformlarla imparatorluğun 
yönünü kesin olarak Batı’ya çeviren II. Mahmud, merkezi idareyi güçlendirerek 
imparatorluğa soluk kazandırma çabası içinde olmuştur. Milliyetçi ayaklanmalarla 
gerçekleşen dağılmanın önüne geçmek amacıyla eşitlikçi, adil, modern ve merkezi bir 
yapılanma oluşturmayı esas almış; ümmet kavramı yerine “millet” kavramını benimseyerek, 
eşit yükümlülükleri ve eşit hakları olan bir tebaa oluşturmayı amaçlamıştır. Gayr-i müslim 
halka kendinden önceki yönetimlere göre çok daha fazla yakın durarak, tüm girişimlerinde 
sadece Müslümanların padişahı olmadığını, sırtındaki mavi pelerini, ayağındaki siyah 
çizmeleri ve başındaki sorguçlu fesi ile Hristiyanların da hükümdarı ve dostu olduğu fikrini 
yaymaya çalışmıştır. “Gavur padişah” olarak adlandırılmasına yol açacak bu anlayışı, 
Tanzimat’ın da yolunu açacak olan, idari, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği ve 
Batılı tarzda geniş çaplı reformlarında açıkça kendini göstermiştir (Sakaoğlu, 1994: 259; Türk 
ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983-85: 3691).30  

Toplum ve devlet yapısında büyük değişimlerin yaşandığı bu süreçte sanat 
alanında,18. yüzyıldan itibaren Barok ve Rokoko etkilerle şekillenen mimari anlayış da büyük 
bir ivme kazanmıştır. Avrupa ülkeleri ile aynı tarihlerde olmak üzere Osmanlı’ya da yeni bir 
üslûp olarak giren Ampir Üslûp’un Sultan II. Mahmud döneminde bilinçli bir seçmecilikle 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zira, Fransa’da Napolyon Bonapart’ın Doğu ve Batı’nın 
imparatoru olma ülküsünü temsilen ortaya çıkan Ampir Üslûp, merkeziyetçi yönetim 
ideallerinin sanat boyutundaki ifadesi olarak hızlı bir yayılma alanı bulmuştu. Osmanlı 
mimarlarınca da, Osmanlı Ampiri Sultan II. Mahmud’un monarşik yönetimiyle 
özdeşleştirilerek, devletin resmi ve prestij sağlayıcı sanat üslûbu olarak uygulanmıştır. Bu 
bağlamda, onun monarşik yönetimini temsil etmesi düşünülerek uygulama alanı bulmuş olan 
Ampir Üslûp’un, saray yönlendirmeli (İnce, 1999:276) ve bilinçli bir tercih olarak Nusretiye 
Camii’ne yansıtıldığı anlaşılmaktadır. Caminin inşasının tamamlandığı yıl olan 1826’da, 
Yeniçeri Ocağı’nın isyanı üzerine bu kurumun büyük bir devlet müdahalesi ile kaldırılması 
ardından, camiye (Kutsal) Zafer anlamına gelen Nusretiye isminin verilmesi de Ampir 
Üslûp’un zafer, savaş ve imparatorluk gibi kavramları vurgulayan sembolizm karakteriyle 

                                                                                                                                                                                     
başlayarak harimi içte çevreleyen ve Sultan II. Mahmud’un hat hocası da olan Mustafa Rakım Efendi’ye ait celî sülüs hat, 
kıyamet gününü haber veren Amme (Nebe) Suresi’ni içermektedir. Mihrap nişi üzerindeki Ali-İmran suresinden alıntı içeren 
hat “O (Zekeriya) mihrabda durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle dedi …” şeklindedir. Caminin Hünkâr Girişi 
kapısında ise “Tufan’dan sonra beni mübarek bir yere indir, sen iskân edenlerin en hayırlısısın” ayetini içeren hat yer 
almaktadır. Hünkâr Mahfili’nin kapısının dışındaki hat kitabesinde, siyah zemin üzerine altın varaklı “Biz seni yeryüzüne 
halife kıldık” hadisi; kapının iç tarafındaki hat kitabesinde ise “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” ifadesi işlenmiştir. 
Muvakkithane ve Sebil yapılarında ise Yaserizade Mustafa Rakım Efendi’nin yazdığı ta’lik hat kitabeleri mevcuttur. Ünsal’ın 
çevirisine göre sebil kitabesinde: “Yaptı civar-ı cami-i Mahmud Han balâ sebil, 1242”; muvakkithane kitabesinde ise, 
“Daver-i devran yaptırub muvakkithaneyi, 1242”, yazılıdır (Ünsal, 1986: 23¸ Öz, 1987: 50). 
30 Temperley’in ifadesiyle de bu dönemde gayrimüslim halk iyi bir konumdaydı, II. Mahmud gayrimüslimleri de 
Müslümanlar kadar önemsemiş ve onlara karşı toleranslı davranmıştı. 1826 yılında, yerlerini terk etmek isteyen 
gayrimüslimleri geri döndürmesi, yine aynı yıllarda, çıktığı bir gezi sırasında Yunan köylerinden geçerken orada yaşayanları 
toplayarak para yardımında bulunması, ardından 1830 yılında, Türklere kölelik yapmaya başlayan tüm Yunanlıları serbest 
bırakması gayrimüslimleri memnun etme çabasını gösteren tutumlardandır. 1831’de Trakya’ya yaptığı gezi sırasında 
Hristiyan köyleri kurdurmuş, yüklü miktarda bir parayı, içinde Rum ve Ermeni Katolikleri’nin de bulunduğu okullara 
dağıtmıştır. Tüm bu iyi niyetli tutumları dolayısıyla, II. Mahmud gezileri sırasında Hristiyan halktan büyük ilgi görmüştür 
(Temperley, 1964: 40). 
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örtüşmektedir. Bu bağlamda, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışının kutsal bir amaca hizmet 
olduğunun vurgulanmak istendiği, bir Osmanlı padişahının iç politikada elde ettiği bir 
başarıyı kendi adına inşa ettirdiği sultan cami ile de bütünleştirdiği görülmektedir.31  

Diğer taraftan, Sultan III. Selim’in benimsediği Batılılaşma idealinin, onun siyasi 
halefi konumundaki Sultan II. Mahmud tarafından da temel devlet politikası haline getirilerek 
bir adım daha ileri götürüldüğü bilinmektedir; işte bu devamlılığı, Üsküdar’daki 1804/5 tarihli 
Üsküdar Selimiye Camii’nden kopmayan (Çizim 2) ancak onun düzenlenişine yeni Batılı 
unsurlar daha katan Nusretiye Camii’nde görebilmekteyiz.32 1823-1826 tarihli Nusretiye 
Camii, merkezi kubbeli ve tek mekânlı harimi ile geleneksel Osmanlı cami plânlarının dışında 
değildir; buna karşın Klâsik Dönem Osmanlı camilerindeki revaklı avlunun bulunmayışı, 
güney cepheden taşıntı yaparak ayrı bir mekân görünümü kazandırılan mihrab bölümü ve son 
cemaat yerinin bulunduğu cepheye eklenen iki katlı Hünkâr Kasrı ile geleneksel cami 
şemasının dışına çıkılmaktadır.33 Selimiye Camii’nde olduğu gibi, dış cephedeki büyük askı 
kemerlerin profillerle taşıntı yapması, bu kemer yayı içindeki pencere düzenlemesi, silmelerin 
cepheleri bölümleme tarzı, harim duvarından taşıntı yapan mihrab bölümü düzenlemesi ve 
hünkâr mahfili gibi ilk göze çarpan ayrıntılar Nusretiye Camii’nde Ampir Üslûp etkisiyle 
yorumlanarak devam ettirilmiş görünüyor (Resim 26, Resim 4).34 

Tüm bu yönlerden değerlendirildiğinde, Osmanlı Batılılaşması/Modernleşmesi 
sürecinin önemli bir aşamasını temsil eden Sultan II. Mahmud Dönemi’ne (1808-1839) ait en 
önemli dini yapı olan Nusretiye Camii (1823-1826), hem Batılı üslûpların yorumlanış şekliyle 
hem de sembolik karakteriyle Türk/Türkiye Mimari Tarihi ve Sanat Tarihi içinde özel bir yere 
sahip eserlerdendir. 
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SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI KANALI OLARAK INSTAGRAM’DA 
ALGILANAN SÜRÜ DAVRANIŞI VE SATIN ALMA NİYETİ 

 
Lütfiye CAN* 

Öz 

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal medya kullanımında hızlı bir artış yaşanmıştır. Sosyal medya 
kullanımındaki bu artış ise bireylerde kişilerarası etkileşime farklı bir boyut kazandırmıştır. Bireyler farkında 
olmadan sürü davranışı psikolojisi ile birçok davranışına yön vermektedir. Bu çalışmada yeni trend olan 
Instagram sosyal medya kanalında algılanan sürü davranışının, markaya olan davranışsal bağlılığın ve beğeniyi 
ifade etmeye yönelik tutumun satın alma niyetine etkisi incelenmiştir. Analizler sonucunda, beğeniyi ifade 
etmeye yönelik tutum ile algılanan sürü davranışının satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip 
olduğu bulgulanmıştır. Markaya olan davranışsal bağlılık ile satın alma niyeti arasında ise anlamlı bir ilişki 
görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Instagram, Satın Alma Niyeti, Marka Bağlılığı, Algılanan Sürü Davranışı 

PERCEIVED HERD BEHAVIOR AND PURCHASE INTENTION IN INSTAGRAM AS SOCIAL 
MEDIA MARKETING CHANNEL 

Abstract 

With the spread of smartphones, there has been a rapid increase in the use of social media. This increase in the 
use of social media has given a different dimension to interpersonal interaction in individuals. Without 
awareness, individual has been led to many behaviors by herd behavior psychology. In this study, the effect of 
perceived herd behavior, behavioral loyalty toward brand and attitude toward empathy expression on purchase 
intention in the new trend Instagram social media channel has been investigated. As a result of the analyzes, it 
has been found that the attitude toward empathy expression and perceived herd behavior have a positive effect 
on purchase intention. There was no significant relationship between behavioral loyalty toward brand and 
purchase intention. 

Keywords: Social Media, Instagram, Purchase Intention, Brand Loyalty, Perceived Herd Behavior 

1. GİRİŞ  

Bireyler arasında sosyal medyanın yaygınlaşan kullanımı, markalar için müşterilere 
ulaşma ve yeni bir iletişim gücü arama yolu olarak pazarlama çabalarına farklı bir perspektif 
sunmuştur (Godey ve diğerleri, 2016:5833). Markalar açısından birçok tüketici kitlesini bir 
arada bulunduran sosyal medya kanalları yeni bir Pazar ortamı olarak firmalara sosyal medya 
pazarlaması faaliyetlerini gerçekleştirme imkânını sunmuştur. Markalar sosyal medya 
pazarlaması ile tüketicide marka farkındalığını arttırmakta, pazarlama maliyetlerini 
azaltmakta ve satışlarını yükseltmektedir (Felix ve diğerleri, 2016:2). Temel olarak sosyal 
medyanın büyüyen etkisinin iki ana nedeni vardır. İlk olarak markalar tüketici kitlesiyle etkili 
bir şekilde iletişim kuracağı kanalları bulmakta zorluk çekmektedirler. İkinci olarak ise 
tüketici kitlesi yakın çevresi (arkadaşları, ailesi vs.) tarafından ürün tercihlerinde büyük bir 
oranda etkilenmektedir (Hamilton ve diğerleri, 2016:121). Sosyal medya ile bireyler arasında 
olan bu etkileşim daha farklı boyutlara ulaşmıştır.  

Markalar sosyal medyada sayfa oluşturarak tüketiciye yönelik sürekli yeni bilgi 
paylaşımı ile kendini hatırlatmakta ve farkındalık oluşturmaktadır. Tüketici ile bu iletişim  

                                                           
* Araştırma Görevlisi, Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü 
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markalara daha aktif bir marka bağlılığı oluşturma ve mevcut olan ürünlerine talebi arttırma 
fırsatı sağlamaktadır. Bu iletişim diyalogları ayrıca marka hakkında oluşan ya da oluşabilecek 
yanlış bilgileri de önleyebilmektedir. (Gao ve Feng, 2016:868).  

Sosyal medyanın getirdiği yenilikler ile sağladığı avantajların büyük olmasının yanı 
sıra, markalar için yürüttükleri sosyal medya pazarlaması aktivitelerinin ne denli başarılı 
olduğunun ölçümü zorluk taşıyan bir konudur (Schultz ve Block, 2012). Markalar, 
yürüttükleri sosyal medya pazarlamasının ve reklamlarının verimliliğinin ölçümü konusunda, 
reklamların aldığı beğeni sayısını bir gösterge olarak kabul etmektedir (Lee ve Hong, 
2016:360). Bireylerin pozitif tutumlarını içeren reklamın aldığı beğeni sayısı, markalar için 
etkinlik göstergesi olmakla birlikte sosyal medya kullanıcılarını bir etkileşim süreci içerisine 
dâhil ederek bireyleri sürü davranışı psikolojisine yönlendirebilmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmanın amacı, son zamanlarda sosyal medya kanalları içerisinde kullanımı hızlı bir 
şekilde yayılan Instagram üzerinde takip edilen markaların aldığı beğeni sayısının bireyleri 
sürü davranışına sevk edip etmediğini belirlemektir. Çalışmanın diğer amacı ise, Instagram 
kullanıcılarının beğeniyi ifade etmeye yönelik tutumları ile algılanan sürü davranışları 
arasındaki ilişkiyi ve satın alma niyetine etkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. 

 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
2.1.Sosyal Medya 

Web teknolojisi ilk zamanlarında, belirli bir grup tarafından yayınlanan bilgilerin 
kullanılabildiği, bireylerin ise sadece pasif katılımına dayandığı online medya niteliğindeydi. 
Web 2.0 teknolojisiyle birlikte kullanıcılarında içerik oluşturabildiği ve interaktif katılımına 
dayanan yeni bir sistem geliştirilmiştir (Seo ve Lee, 2016:233). Web 2.0 teknolojisinin 
ideolojik ve teknolojik temeliyle, kullanıcının oluşturduğu içerik esaslı anlayış sosyal medya 
ile daha açık bir şekilde görülmüştür. 2005 yılında popülerliği artan sosyal medya terimi, 
çeşitli medya kanallarının yer aldığı kullanıcı katılımına dayanan online kanallar olarak 
tanımlanmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010:61). Nisar ve Whitehead (2016) sosyal medyayı, 
kullanıcılarına iletişim kurabilme, tartışma ortamı oluşturabilme ve sosyal etkileşime 
katılabilmelerine olanak sağlayan web temeline dayanan servislerdir. 

Sosyal medya kullanıcılar arasında paylaşımın yapıldığı ve etkileşimin gerçekleştiği, 
işletmeler açısından bakıldığında ise online hizmetlerin eş zamanlı yürütüldüğü yeni sanal 
ortamlar olarak tanımlanmaktadır (Hew ve diğerleri, 2016:143). Sosyal medya bilgilerin 
paylaşıldığı ve dağıtıldığı medya kanalı olarak, kullanıcılarına kısa zaman içerisinde daha 
fazla araştırma yapabilme ve tercihleri değerlendirebilme imkânı sunmaktadır. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalar tüketici davranış trendlerinin sosyal medya kullanımı ile 
doğrudan ilişkili olduğunu bulgulamıştır. Dolayısıyla sosyal medya kullanımın tüketici 
davranışlarına doğrudan etkisinin olduğu söylenebilmektedir (Constantinides, 2014:42). 

Instagram 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger adlı iki girişimci tarafından 
kurmuştur. Önceleri Iphone için yapılmış ücretsiz bir fotoğraf paylaşma ve fotoğraf 
düzenleme uygulamasıyken daha sonra Android platformlu cihazlarda da bu uygulama 
kullanılabilir hale gelmiştir. Ünlülerin kendi günlük yaşam fotoğraflarını bu yazılım üzerinden 
paylaşması ile Instagram‟ı takip edenlerin sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Instagram 
sosyal medya ağları içerisinde fotoğraf ve video paylaşım ağları kapsamında 
incelenebilmektedir (Can, 2016:35) ve fotoğraf paylaşım temeline dayanarak, küresel 
dünyada erişim ile gittikçe yaygınlaşan sosyal medya kanallarından biri haline gelmiştir 
(Latiff ve Safiee, 2015:14). Günümüzde global olarak en hızlı gelişen sosyal ağ sitesidir 
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(Sheldon ve Bryant, 2016:89) ve dünya genelinde 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı 
bulunmaktadır. Türkiye‟de ise kullanıcı sayısı 22 milyona ulaşmıştır. 

 
2.2. Sosyal Medyada Algılanan Sürü Davranışı 

İnsanoğlunun sürü davranışıyla ilgili tarihinin, demir çağlarına dayanan uzun bir 
geçmişi vardır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru, sosyal psikologlar sürü davranışı terimini 
bireylerde kolektif davranış eğilimi olarak tanımlamışlar ve bu perspektif ile ele almışlardır 
(Lao ve Singh, 2011:495). Sürü davranışı bireylerin periyodik bir zamanda gerçekleşen bir 
olgu karşısında, bireysel düşüncelerini göz önüne almaksızın, çoğunlukta yer alan kesim ile 
aynı yönde benzer ya da aynı davranışları sergilemesidir (Rook, 2016:75). Chen‟e göre 
(2008:1978) bireyler istediği davranışı sergileme konusunda özgür kaldıklarında genellikle 
birbirlerini taklit etmektedir. Bireylerin bu eğilimi ise sürü davranışı ile sonuçlanmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda yaygın kullanımının algılanan sürü davranışı olmasıyla birlikte, 
çevre tarafından realitenin bir kanıtı olarak edinilen bilgilerin kabullenilmesi‟ tanımıyla sosyal 
etki olarak da nitelendirilmiştir. Sosyal etki bireylerin belirsizliği azaltma ihtiyacı durumunda, 
bilginin içselleştirilmesi sürecinde ortaya çıkmaktadır (Lee ve Hong, 2016:365). Sürü 
davranışı psikolojisine birçok faktör etki edebilir. Bu faktörler içerisinde, bireylerin bir olayı 
ya da olguyu değerlendirecekleri durumlarda bilginin eksik olması nedeniyle algılanan 
belirsizlik oldukça önemli etkenlerdendir. Bireyin olguyu ya da olayı algıladığı önem ve baskı 
durumu ise diğer önemli görülen faktörlerdendir (Lovreglio ve diğerleri, 2014:392). 

2.3.Marka Bağlılığı Ve Satın Alma Niyeti 
Markalama, tüketici zihninde ürünü rakiplerinden ayıran ve eşsiz olduğu izlenimi 

uyandıran bir dizi süreçlerin bütünüdür (Nisar ve Whitehead, 2016: 745). Geçmişte yapılan 
araştırmalara bakıldığında marka bağlılığı genel olarak davranışsal ve tutumsal bağlılık olmak 
üzere iki kategoride ele alınmıştır. Bu konuda yapılan ilk çalışmalar, marka bağlılığını 
genellikle davranışsal bir tepki olarak tanımlamaktadır. Davranışsal boyutuyla marka 
bağlılığı, tüketicilerin daha önceden aldıkları bir markayı almaya devam etme eğilimleri 
olarak tanımlanmaktadır (Usta ve Memiş, 2009:2). Tutumsal bağlılık ise kendi içerisinde 
duygusal ve bilişsel olmak üzere 2 kategoriye ayrılmaktadır. Tutumsal bağlılığın duygusal 
unsuru bireyin duyduğu hisleri içerirken, bilişsel unsur ise bireyin düşüncelerini içermektedir 
(Bennett ve diğerleri, 2013:44).  

Marka bağlılığı, son zamanlarda işletmelerin yoğun ilgisini çeken bir kavramdır. 
Birçok işletme tüketicide marka bağlılığı oluşturmak için pazarlama çabalarını arttırmış 
durumdadır (Bennett ve diğerleri, 2013:43). Marka bağlılığı olan müşteriler, tekrar satın alma 
davranışı sergilerken ürünün ya da hizmetin fiyatına olan hassasiyetleri azalacaktır ve marka 
için daha fazla ödeyebilme eğilimi sergileyecektir. Bu olay markalara rekabet ortamında 
avantaj elde etme imkânı sunacaktır (Hew ve diğerleri, 2016:144).    

Yapılan araştırmalara göre markaya olan güven, marka bağımlılığını doğrudan 
etkilemektedir. Markaya olan güven ile tüketici algıladığı riski azaltmakta ve marka 
bağlılığını arttırarak satın alma davranışında bulunmaktadır (Thompson ve diğerleri, 
2014:2438). Marka toplulukları için marka bağlılığı ve değer oluşturma, sosyal medya 
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya mecralarına taşınmıştır (Luo ve 
diğerleri, 2015:493). Markalar sosyal medyada pazarlama faaliyetleri yürüterek, sosyal medya 
kullanıcılarında marka bağlılığı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu faaliyetler sonucunda marka 
farkındalığı, bağlılığı oluşturarak, ürünlerine/hizmetlerine olan talepleri arttırmaktadır. 
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3. HİPOTEZ GELİŞTİRME 
3.1.Algılanan Sürü Davranışı, Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik Tutum Ve Satın Alma 

Niyeti Arasındaki İlişki 
Sosyal etki olarak da bilinen algılanan sürü davranışının satın alma niyetine etkisi 

birçok tüketici davranış modelinde ortaya konmuştur (Shukla, 2011:242). Fakat bu 
çalışmalarda algılanan sürü davranışı normal boyutuyla ele alınmıştır. Kullanımı yaygınlaşan 
sosyal medya kanallarında bireyler arası etkileşimin yüksek olması nedeniyle algılanan sürü 
davranışı üzerine az sayıda yapılmış çalışma yer almaktadır. Lee ve Hong (2016) 
çalışmalarından algılanan sürü davranışı ve beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum arasındaki 
ilişkiyi incelemişler ve pozitif bulgulara ulaşmışlardır. Literatürdeki geçmiş çalışmalardan 
tutumun davranışsal niyet üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu ise bilinen bir olgudur 
(Hartmann ve Ibáñez, 2012; Vermeır ve Verbeke, 2006). İncelenen çalışmalar doğrultusunda 
çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
H1: Algılanan sürü davranışı beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahiptir. 
H2: Algılanan sürü davranışı satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 
H3: Beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahiptir. 
 

3.2.Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik Tutum, Markaya Olan Davranışsal Bağlılık Ve 
Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki 
Tüketiciler satın alma davranışını gerçekleştirmeden önce satın alma düşüncesine etki 

eden birçok faktörü zihinsel sürecinde bir ön elemeye tabi tutmaktadır (Shukla, 2011:244). 
Gelişen teknolojik koşullarda tüketicilerin bu zihinsel sürecine etki etmek için Markalar, 
yaygınlaşan sosyal medya kullanımından faydalanarak sosyal medyada sayfalar oluşturmakta 
ve kullanıcıların kendilerini takip etmelerini sağlamaktadır. Hudson ve diğerleri (2015) 
çalışmalarında sosyal medya kullanımı ile markalar ve müşteriler arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda sosyal medyada müşteriler ile ilgilenen markaların, 
marka-tüketici ilişkisinin daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Araştırmanın sonucundan da 
anlaşılabileceği gibi, sosyal medyada tüketici tarafından takip edilen markalar ile tüketici 
arasında daha sıcak ve samimi ilişkiler geliştirilebilmektedir.  Hutter ve diğerleri (2013) 
Facebook‟da sayfa açıp sosyal medya pazarlaması faaliyetleri geliştiren araba markalarının, 
tüketicide marka farkındalığı oluşturmada ve satın alma sürecine etki etmede etkili bir 
pazarlama faaliyeti olduğunu bulgulamışlardır. Geçmişte yapılan çalışmalar doğrultusunda 
ilgili hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 
H4: Markaya olan davranışsal bağlılık beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahiptir. 
H5: Markaya olan davranışsal bağlılık satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

4. ÖLÇÜM VE ÖRNEKLEME 

Literatür doğrultusunda geliştirilen araştırmanın hipotezlerini test etmek için, geçmiş 
çalışmalarda kabul edilmiş ve uygulanmış ölçeklerden yararlanılmıştır. Algılanan Sürü 
Davranışı ve Beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum soruları Lee ve Hong‟un (2016) 
çalışmasından, markaya olan davranışsal bağlılık soruları Nisar ve Whitehead‟ın (2016) 
çalışmasından, satın alma niyeti soruları ise Bock ve diğerlerinin (2012) çalışmasından 
Türkçeye adapte edilmiştir. Elde edilen ölçekler “kesinlikle katılmıyorum” (1)‟dan “kesinlikle 
katılıyorum” (5)‟a doğru sıralanan 5„li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. 

Araştırma evreni olarak tüm sosyal medya kullanıcıları seçilmiştir. Ancak tüm sosyal 
medya kullanıcılarına ulaşmanın mümkün olmamasından dolayı, günümüzde kullanımı 
gittikçe yaygınlaşan ve marka takip faaliyetlerinin daha yüksek oldu Instagram kullanıcıları 
örneklem çerçevesi olarak belirlenmiştir. anket online olarak oluşturulmuş ve Instagram 
kullanıcılarına kartopu örneklemesi şekilde dağıtılmıştır. Araştırma soruların daha iyi 
anlaşılıp daha dikkatli yanıtlanması için 18 yaş üzeri kullanıcıların anketi yanıtlaması 
istenmiştir. 

 
4.1.Analiz Ve Bulgular 

Araştırmaya marka bağlılığı olan ve Instagram‟ da herhangi bir markayı takip eden 
kullanıcıların katılması istenmiştir. Bu nedenle ankette ilk olarak ‟Instagram hesabınızda 
herhangi bir markayı takip ediyor musunuz?‟ sorusu sorulmuştur. Takip etmeyen 
kullanıcıların anketi sonlandırması istenmiştir. Böylelikle araştırmaya dâhil edilmek istenen 

Sürü 
Davranışı 
Psikolojisi 

Beğeniyi İfade 
Etmeye 

Yönelik Tutum 

Satın Alma 
Niyeti 

 

Markaya Olan 
Davranışsal 

Bağlılık 
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Instagram kullanıcılarının ankete katılması sağlanmıştır ve toplamda 343 veri elde edilmiştir. 
Tablo 1‟de katılımcılara ait demografik bulgular verilmiştir. 
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

 Dağılım  (%) 
Cinsiyet    
Kadın  208 60.6 
Erkek  
Yaş  
18-25                                                                      
26-33                                                                       
34-41                                                                       
42-49     
50 ve üzeri 
Eğitim Durumu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Yüksek lisans mezunu 
Doktora mezunu 
Aylık Gelir  
1.000 TL‟den az 
1.001-3.000 TL  
3.001-5.000 TL 
5.001-7.000 TL 
7.001 ve üzeri 

135 
 
98 
173 
55 
15 
  2 
 
9 
33 
188 
90 
23 
 
76 
101 
141 
14 
11 

39.4 
 
28.6 
50.4 
16.0 
  4.4 
  0.6 
 
  2.6 
  9.6 
54.8 
26.2 
  6.7 
 
22.2 
29.4 
41.1 
  4.1 
  3.2 

 

Katılımcılara yönelik demografik sorulardan sonra Instagram „ı her gün kullanım 
kullanmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların %89 „u Instagram „ı her gün kullandığını 
belirtmiştir.   Bu veriden yola çıkarak çalışmaya katılan katılımcıların aktif Instagram 
kullanıcısı olduğu söylenebilir. 

4.2.Ölçüm Geçerliliği Ve Güvenilirliği 
Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler için Açımlayıcı Faktör analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonucunda iki faktörde de değerlenen 3 madde ölçekten çıkarılmıştır. 
Bu süreçten sonra örneklem yeterliliğini gösteren KMO değeri 0.800 bulunmuş ve istenen 
orandan (0,70) bu değerin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Barlett‟s testinin de p<.001 
düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizinde ise sorular düşünüldüğü 
gibi 4 faktöre ayrışmıştır ve toplam açıklanan varyans %74,473 olarak bulunmuştur. Tablo 
2‟de Açımlayıcı faktör analiziyle elde edilen her bir değerin faktör yükü ve toplam 
açıkladıkları varyans yüzdeleri verilmiştir. 
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Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçları 
 Faktör 

yükleri 
Toplam 

açıklanan 
varyans % 

Sosyal Medyada Sürü Davranışı         35.439 
Instagram sayfamda takip ettiğim bir markanın reklamının çok 
beğeni alması, benim de düşüncemi o yönde etkiler. 

.895  

Instagram‟ da takip ettiğim bir markanın reklamının beğeni sayısı, 
reklamın hoşuma gitmesini sağlayabilir. 

.869  

Instagram‟ da takip ettiğim bir markanın reklamı hakkındaki 
düşüncemi, reklamın aldığı beğeni sayısı şekillendirir. 

.866  

Satın Alma Niyeti  14.75
1 

Instagram‟ da takip ettiğim bir markanın reklamını gördükten 
sonra, (ürünü beğenirsem) ürünü alma ihtimalim yüksektir. 

.864  

Instagram‟ da takip ettiğim bir markanın reklamını gördükten 
sonra, ürünü almayı düşünebilirim. 

.853  

Instagram‟ da takip ettiğim bir markanın reklamı yapılan ürününü 
alma olasılığım yüksektir. 

.846  

Beğeni İfade Etmeye Yönelik Tutum  13.76
6 

Instagram sayfamda takip ettiğim bir markanın hoşuma giden bir 
reklamının beğeni butonuna basarak reklamı beğendiğimi ifade 
ederim. 

.884  

Instagram sayfamda takip ettiğim bir markanın hoşuma giden bir 
reklamının, beğeni butonuna basmaktan kaçınmam. 

.854  

Instagram sayfamda takip ettiğim bir markanın hoşuma giden bir 
reklamının beğeni butonuna üzerinde düşünmeden tıklarım. 

.805  

Markaya Olan Davranışsal Bağlılık  10.51
8 

Herhangi bir markayı takip etmektense, sosyal medyada belirli 
özel markaları takip etmeyi tercih ederim. 

.805  

Sosyal medyada takip ettiğim markanın ürünlerini/hizmetlerini 
incelerim. 

.737  

Normalde sevdiğim markaların sosyal medyada sayfasını takip 
ederim. 

.696  

Toplam Açıklanan Varyans (%)  74.47
3 

 

Açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirdikten sonra elde edilen ölçek AMOS 23 
programı ile doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Literatür doğrultusunda geliştirilen 
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model tek bir CFA modeli ile incelenmiştir. Model değerlerinin CFI =0,99, IFI = 0,99, TLI = 
0,98, χ2/df = 1,16 ve RMSEA = 0,02, PNFI = 0,71, χ2 =615.832 olduğu ve değerlerin arzu 
edilen değerlerin oldukça üzerinde olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 
soruların her biri kendi değişkenine beklendiği gibi yüklenmiştir ve yakınsama geçerliliğinin 
desteklendiği görülmüştür. 

Değişkenlerin korelasyonları, güvenilirlikleri ve tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3„de 
sunulmuştur. Bununla birlikte Tablo 3, değişkenlerin kompozit güvenilirliklerini (CR) ve 
Alpha değerlerini öngörülen sınırlara yakın veya bunların üstünde olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3. Güvenilirlik ve Geçerlilik Katsayıları 

Değişkenler  1 2 3 4 

Sosyal Medyada Sürü 
Davranışı 

1 (0.84)    

Satın Alma Niyeti 2 0.42** (0.85)   

Beğeni İfade Etmeye 
Yönelik Tutum 

3 0.27** 0.44** (0.81)  

Markaya Olan 
Davranışsal Bağlılık 

4 0.03 0.03 0.00 (0.60) 

      

Ortalama  2.45 2.59 3.04 3.37 

Standart Sapma  0.98 1.05 1.04 0.74 

AVE  0.71 0.72 0.66 0.36 

Kompozit ölçek güv.  0.88 0.88 0.85 0.62 

Cronbach‟s α  0.88 0.88 0.85 0.60 

*p < 0,01 Not: Parantez içindeki sayılar AVE değerlerinin kareköküdür. 

Hiçbir korelasyon katsayısı bu değerlerden yüksek değildir. 

Ayrışma geçerliliğinin kontrolü için, değişkenlerin AVE‟lerinin karekökünün değişken 
çiftler arasındaki örtük değişkenler korelasyonundan daha büyük olduğu hesaplanmıştır 
(Tablo 3). Yapılan analizlerle birlikte araştırmada yer alan ölçeklerin, yakınsama ve ayrışma 
geçerliliklerinin yeterli olduğu kanısına varılmıştır. 

4.3.Hipotez Testleri 
Tablo 4‟de Algılanan Sürü Davranışı, Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik Tutum, Satın 

Alma Niyeti ve Markaya olan davranışsal bağlılık arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. 
Araştırma çerçevesinde kurulan hipotezler Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. Tablo 4 
incelendiğinde Artımsal uyum indeksleri ve karşılaştırmalı uyum indeksleri sınır değer olarak 
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belirlenen 0,9‟dan büyük değerler aldığı ve oluşturulan modelin veri ile uyumlu olduğu 
belirlenmiştir. 0,02 olan RMSEA değeri ise, sınır değer olarak belirlenen 0,05‟den küçük 
olduğu için kabul edilebilir sonucuna varılmıştır ve Ki-kare ve serbestlik derecesi oranı 3‟ten 
küçük bir değerdir (χ2/df= 1,15) 

 
Tablo 4. Hipotez Testi Sonuçları 
Hipotezler Yol    Yol 

Değeri 
Sonuç 

H1 Algılanan Sürü Davranışı 
→Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik 
Tutum 

0.30* Kabul edildi 

H2 Algılanan Sürü Davranışı →Satın 
Alma Niyeti 

0.36** Kabul edildi 

H3 Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik 
Tutum → Satın Alma Niyeti 

0.40** Kabul edildi 

H4 Markaya olan davranışsal bağlılık 
→ Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik 
Tutum 

0.77          Reddedildi 

H5 Markaya olan davranışsal 
bağlılık→ Satın Alma Niyeti 

0.94 Reddedildi 

χ2= 56,409, CFI = 0,99, χ2/df = 1,15, IFI = 0,99, RMSEA=0,02 

*p< 0,05 

**p< 0,01    

Algılanan Sürü Davranışı ile Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik Tutum (β = 0,30, p < 
0,01)  ve satın alma niyeti (β = 0,36, p < 0,01)  arasındaki ilişki incelendiğinde, aralarında 
pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu nedenle H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir. 
Beğeniyi İfade Etmeye Yönelik Tutum ile Satın Alma Niyeti (β = 0,40, p < 0,01) arasındaki 
ilişki incelendiğinde ise aralarında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu ve dolayısıyla H3 
hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. Markaya olan davranışsal bağlılık ile Beğeniyi İfade 
Etmeye Yönelik Tutum arasındaki ilişki (β = 0,77, p > 0,05) yani H4 hipotezi tablo 4‟de de 
görüldüğü gibi reddedilmiştir. Markaya olan davranışsal bağlılık ve Satın Alma Niyeti 
arasındaki ilişkiye bakıldığında ise (β = 0,94, p > 0,05) H5 hipotezinin reddedildiği sonucuna 
varılmıştır. 

 
5. SONUÇ 

Yaygınlaşan sosyal medya kullanımı ile bireylerin yaşam tarzları değişmiş ve bilgi 
edinme süreçleri hızlanmıştır. Günlük hayatlarında çeşitli kullanım motivasyonları ile sosyal 
medya kullanan bireyler, farkında olmadan iletişim halindeyken aynı zamanda etkileşim 
sürecine de girmektedirler. Bireylerin birbirlerini sosyal medyada takip etmesi/beğenmesi bu 
etkileşim sürecini hızlandırmaktadır. Sosyal medya kanalları içerisinde ise son zamanlarda 
popülerliği artan Instagram, bireyleri bu sürece dâhil etmektedir.  

Bireylere interaktif olarak içerik oluşturabilme, içeriğe katılma imkânı sunan sosyal 
medya, markaların da ilgi odağı olmuştur. Markalar sosyal medya pazarlaması ile tüketicide 
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marka farkındalığı oluşturarak marka bağlılığına etki etmeye çalışmakta ve aynı zamanda 
mevcut olan ürün ve hizmetlerine talebi arttırmaktadır. Sosyal medya pazarlaması faaliyetleri 
içerisinde ise sosyal medya reklamları oldukça büyük önem taşımaktadır. Markalar için 
reklamların çok sayıda beğeni alması reklamın etkinliğinin belirlenmesinde önemli rol 
oynarken aynı zamanda reklamın yaygınlaşmasını da sağlayabilmektedir. Çünkü bireylerde, 
sosyal medya kullanırken kişilerarası etkileşim gerçekleşmekte ve sürü davranışı psikolojisi 
oluşabilmektedir. Bu araştırmada Instagram ‟da verilen reklamların çok sayıda beğeni 
almasının bireylerin beğenilerini açıklamaya yönelik tutumlarına etki edip etmediği 
incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda bireylerin beğeni açıklamaya yönelik tutumlarının 
algılanan sürü davranışı psikolojisinden etkilendiği bulgulanmıştır. Reklamın çok sayıda kişi 
tarafından beğenilmesi, bireylerin beğeni açıklamaya yönelik tutumlarını olumlu yönde 
etkilemektedir. Sosyal medyada reklam veren markalar, reklamlarının aldığı beğeni sayısını 
sadece bir geri dönüş olarak algılamakla kalmamalı aynı zamanda reklamın daha fazla birey 
tarafından beğeni almasına neden olduğunu fark etmelidirler. Markalar bireylerde sürü 
davranışı psikolojisi oluşturmak için reklamlarının daha fazla beğeni almasını sağlamalıdırlar. 
Bunu fan sayfalarının üyelerin çoğaltarak gerçekleştirebilirler. Araştırma bulgularında 
algılanan sürü davranışı ile satın alma niyeti arasındaki ilişki desteklenmiştir. Çoğunluk 
tarafından onay gören, beğenilen ürünlerin/hizmetlerin satın alma niyetine etkisinin pozitif 
yönde olduğunu söylemek mümkündür. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum ile satın alma 
niyeti arasındaki ilişkidir. Bireylerde sosyal medyada gördükleri, beğendikleri ürün ya da 
hizmetlere karşı satın alma niyeti oluşmaktadır. Markalar tüketicinin ilgisini çekecek, hoşuna 
gidebilecek reklamlar ile ürünlerine yönelik taleplerini arttırabilirler. 

Araştırmanın diğer hipotezleri arasında olan markaya olan davranışsal bağlılığın 
beğeniyi ifade etmeye yönelik tutuma ve satın alma niyetine etkisi hipotezleri ise 
desteklenmemiştir. Bireyler günlük hayatlarında sevdikleri/bağlı oldukları markaların 
faaliyetlerini sosyal medyada takip etmektedirler. Araştırma çerçevesinde kurulan ilgili 
hipotezde, bireylerin bu davranışının beğeniyi açıklamaya yönelik tutuma ve satın alma 
niyetine etkisi olup olmadığı incelenmiştir ve anlamlı bulgulara rastlanmamıştır. Yani 
bireylerin markayı sosyal medyada takip etmesi, markaya farkındalık oluşturma imkânı 
sağlamasına rağmen, doğrudan beğeniyi ifade etmeye yönelik tutum ile satın alma niyeti 
üzerinde etkili değildir.  

 
5.1.Tartışma Ve Öneriler 

Araştırmanın literatüre katkı sağlamasının yanı sıra bir takım kısıtları da vardır. 
Günümüzde çeşitli sosyal medya kanalları yaygındır. Instagram ise son zamanlarda katılımın 
yoğun olduğu sosyal medya kanalıdır. Tüm sosyal medya kanallarında araştırmanın 
uygulanabilirliği güç olduğu için, araştırmanın örneklem çerçevesi kolayda örnekleme 
yöntemi ile Instagram kullanıcıları olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu araştırma Instagram 
kullanıcıları ile sınırlandırılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda, farklı sosyal medya 
kanallarında da araştırma uygulanarak daha fazla örneklem çerçevesi genişletilebilir. 

Literatürde yapılmış geçmiş çalışmalara bakıldığında kişiler arası etkileşim ve 
algılanan sürü davranışı psikolojisi üzerine yapılmış çalışmaların az sayıda olduğu 
görülmüştür. Bu da araştırmayı kullandığı kaynak açısından sınırlandırmıştır. Gelecekte 
yapılacak çalışmalarda bu konunun irdelenmesi ve daha farklı yönleriyle ele alınması 
literatüre katkı sağlayacaktır.  
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Sosyal medyada markaya olan davranışsal bağlılığın satın alma niyeti ve beğeni 
açıklamaya yönelik tutum üzerinde etkili olmadığı araştırma analiz sonuçlarında görülmüştür. 
Gelecek araştırmalarda bireylerin sosyal medya mecralarında markaların sayfalarını 
beğenmeleri/takip etmelerinin tüketicide ne gibi etkiler oluşturduğu incelenebilir. 
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TESTING TWO HYPOTHESES FOR THE FRACTIONS OF DRIVER NODES 
 

Necmi GÜRSAKAL*   Selim TÜZÜNTÜRK** 

Abstract 
Networks are used to represent complex systems in the real world. Recently, the focus of interest in the area of 
network science has shifted to the controllability of complex networks. In this context, the new concept of a 
subset of nodes called ―driver nodes‖ is becoming pronounced in the network world. Driver nodes belong to the 
intersection of network science and the control theory of engineering. The growing interest in this field has 
resulted in an opportunity for scientists to explain how to control the dynamics of complex systems. The scope of 
this study is to directly test (1) the fractions of driver nodes’ distributions of real networks and fully randomized 
networks and (2) the statistically significant difference in the mean fractions of driver nodes between natural and 
manmade networks and plus between natural and fully randomized networks. On the basis of the sample results, 
it is found that whereas real networks follow a largest extreme value distribution, fully randomized networks 
follow a gamma distribution. In addition, whereas a statistically significant difference was found between natural 
and manmade networks, no difference was found between natural and fully randomized networks.     
 
Keywords: Networks, Complex Systems, Driver Nodes, Controllability, Critical Nodes. 
 
 

SÜRÜCÜ DÜĞÜMLERİN ORANLARI İÇİN İKİ HİPOTEZİN TEST EDİLMESİ 
 
Öz 
Ağlar gerçek dünyadaki karmaşık sistemlerin temsil edilmesinde kullanılır. Yakın dönemde ağ bilimi alanındaki 
ilgi odağı karmaşık ağların kontrol edilebilirliğine yöneldi. Bu çerçevede, ağ dünyasında yeni bir kavram 
düğümlerin alt kümesi olarak adlandırılan ―sürücü düğümler‖ telaffuz edilmeye başlandı. Sürücü düğümler ağ 
bilimi ve mühendisliğin kontrol teorisi ile ilgilidir. Bu alana artan ilgi bilim adamlarına karmaşık dinamik 
sistemlerin nasıl kontrol edileceğinin izah edilmesine olanak tanıdı. Bu çalışmanın kapsamı (1) gerçek ağların ve 
tam rassallaşmış ağların sürücü düğümlerinin oranlarının dağılımlarının ve (2) doğal ve insan yapımı ağlar 
arasında ve ayrıca doğal ve tam rassallaşmış ağlar arasında sürücü düğümlerin ortalama oranlarının istatistiksel 
anlamlı farklılığının doğrudan test edilmesidir. Örneklem sonuçlarına göre, gerçek ağlar en büyük ekstrem değer 
dağılımı izlerken, tam rassallaşmış ağlar bir gama dağılımı izlemektedir. Ayrıca, doğal ve insan yapısı ağlar 
arasında istatistiksel bir anlamlı farklılık bulunurken, doğal ve tam rassallaşmış ağlar arasında bir fark 
bulunmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ağlar, Karmaşık Sistemler, Sürücü Düğümler, Kontrol Edilebilirlik, Kritik Düğümler.  
 
 
1. Introduction 
Networks of interconnected nodes are ubiquitous and lie at the heart of complex systems. 
Natural and manmade systems can be analyzed using networks and graphs. Networks are used 
to represent many nonlinear complex systems in the real world (Asgari et al., 2013: 1). They 
are useful for bringing scientists a holistic view of ―everything depends on and interacts on 
everything‖. Concepts and tools of network science are continuously developing in the study 
of complex networks. 

In 1736, Euler focused on networks and laid the foundations of graph theory. 
Thereafter, the contributions of Paul Erdős and Alfred Rényi in 1960, Mark Granovetter in 
                                                           
* Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 
negursakal@gmail.com 
** Yrd. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 
selimtuzunturk@uludag.edu.tr 
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1973, Duncan Watts in 1998, Albert-László Barabási and Reka Albert in 1999 and Jure 
Leskovec in 2000s, along with those of other network scientists, gave rise to the development 
of this field. 

As is widely known, the main purpose of science is to understand the relationships 
between variables and to estimate and/or control them. Having the understanding and ability 
required to control systems are the main objectives of science. Network science is data-driven 
and computational in nature. 

The 1998-2010 periods can be described as a descriptive phase in network science. 
After 2010, network science left the descriptive phase and moved to new phase. Now in a 
control phase, network scientists focus particularly on how to control complex systems. 
Therefore, the controllability of massive and complex networks such as biological networks, 
physical networks and social networks is of primary and vital importance for scientists and 
human beings. Through these developments, the driver node concept has emerged.   

In light of these developments, it is observed in related literature that some scientists 
are trying to form a bridge between network science and the control theory of engineering. 
Recent opinions of scientists are shown as follows. Trafton (2011) expressed the following 
opinions about driver nodes:  
 

“At first glance, a diagram of the complex network of genes that regulate 
cellular metabolism might seem hopelessly complex, and efforts to 
control such a system futile. However, an MIT researcher has come up 
with a new computational model that can analyze any type of complex 
network - biological, social or electronic- and reveal the critical points 
that can be used to control the entire system. These critical points are 
called driver nodes.‖ 

 
Liu, Slotine and Barabasi (2011: 167) defined driver nodes as follows:   
 

“If we wish to control a system, we first need to identify the set of nodes 
that, if driven by different signals, can offer full control over the network. 
We will call these driver nodes.”  

 
Liu, Slotine and Barabasi (2011: 171) and Liu (2014: 342) underlined that sparse and 

heterogeneous networks are harder to control than dense and homogeneous networks. 
Banerjee and Roy (2012: 1) argued that an effective understanding of controllability in 

directed networks can be reached using distance-based measures of closeness centrality (CC) 
and betweenness centrality (BC) and may not require the knowledge of local connectivity 
measures such as in-degree and out-degree. 

Yazıcıoğlu and Egerstedt (2013: 3802) devised a topological leader selection scheme 
and a network assembly scheme, both of which achieved complete controllability. 

To control a system, we need to control a fixed fraction of nodes. These developments 
have presented interesting results in brain research. Kumar et al. (2013: 585) found the 
following results for brain networks:  
 

“We have shown knowing the network connectivity of neurons and 
neuronal populations can help in choosing the most appropriate network 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlbert-L%25C3%25A1szl%25C3%25B3_Barab%25C3%25A1si&ei=mLwsVaHpEYHOyQP234D4Aw&usg=AFQjCNH6Om-IjiMWGjuDwLvSH44sGXMuBQ&sig2=pDY6xuzeut0SbKLVqoIDJw


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 223 

node(s) for activity modulation to help understand the function and 
dynamics of networks in the brain.” 

 
Yuan et al. (2013: 3) proposed that in many real situations, it is not possible to have exact link 
weights. Therefore, some researchers think that it is reasonable to assume random-weight 
distributions rather than identical weights for real networks (Yuan et al., 2013: 3). However, 
Sabattini, Secchi and Fantuzzi (2014:1841) found a result that makes this approach arguable. 
They found that introducing random edge weights always ensures the controllability of the 
networked system. 

Jia and Barabasi (2013:1-2) classified nodes as critical, redundant and intermittent and 
defined critical nodes as follows:  
 

“Nodes that always need to control and a node is critical if and only if it 
has no incoming links”.  

 
Jia and Barabasi (2013:2) found that although the number of driver nodes sufficient 

and necessary for control (ND) is primarily fixed by the network’s degree distribution, there 
are multiple minimum driver node sets1 (MDS) with the same ND that can maintain control. 
Jia and Barabasi (2013:4) defined the concept of control capacity as ―a centrality measure 
quantifying a node's likelihood of being a driver node‖. Examining the role of individual 
nodes in controlling a network requires scientists to understand control capacity. 

Menichetti, Dall’Asta and Bianconi (2014:1) stated that the relation between the 
controllability of a network and its structure has recently started to be investigated. As a result 
of these investigations, driver nodes are considered the change agents in complex networks. 

According to the definition by Zhang et al. (2014: 1), a system is called controllable if 
it can be driven from any initial state to any desired state in a finite time. These researchers 
stated that by using driver nodes, it may be possible for us to reach any desired state in a 
finite time.  

Banerjee et al. (2014) explored driver nodes such as people. The researchers simply 
studied diffusion centrality by tracking sources of gossip in a community, determining which 
people were most central in a network. Driver nodes are expected to open ways to select 
leaders scientifically. 

The scopes of networks to be controlled have been changing in recent studies. 
Sometimes, the studies aim to control the entire network, and sometimes, the control aim is 
narrow. Gao et al. (2014:1) described this change as follows:  
 

“It is typically neither feasible nor necessary to control the entire 
network, prompting us to explore target control: the efficient control of a 
preselected subset of nodes.” 

 
Compared to entire control, target control is found to be more practical. It localizes the control 
problem. Gao et al. (2014:1) expressed their opinions as follows:  
 

                                                           
1 Minimum driver node set represents the smallest set of nodes through which we can yield control over the 
whole system. 
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“…..for directed tree networks, one node can control a set of target 
nodes if the path length to each target node is unique and degree 
heterogeneous networks are target controllable with higher efficiency.” 

 
Bayer’s website indicates that understanding biochemical processes in the body may 

give scientists valuable clues as to how a disease can be cured. The following opinions were 
found on Bayer’s website entitled, ―Bayer: Science for a better life‖:  
 

“Target drugs require highly understanding of biochemical networks. 
The signaling cascades involve proteins can be potential sites of action 
for drugs. Drugs either switch proteins off or enhance their function. 
However, only few protein molecules are suitable as targets for drugs. It 
is a difficult and complex task to detect them among the countless 
proteins that are produced by the body. Also number of targets has been 
increased from one target to multitarget.”  

 
Depending on the scientists’ various points of view summarized above, the objective of this 
study is to attract the attention of readers to driver nodes, particularly to the fractions of driver 
nodes. This study aimed to examine their calculation operations and probability distributions 
and similarities in natural and manmade networks. To do so, Section 2 addresses the question 
―How can fractions of driver nodes are calculated theoretically?‖ Section 3 covers the 
applications: At first, an attempt was made to determine the probability distribution of the 
fraction of the driver nodes. Then, statistical hypothesis tests were performed to determine 
whether there was a significant difference between fractions of driver nodes in natural and 
manmade networks. The last section covers the conclusion.   
 
2. Calculation of fractions of driver nodes in networks 

In the following paragraph, Zhang et al. (2014: 7) briefly summarize how to calculate 
minimum driver nodes:  
 

“The minimal driver nodes set (MDS) can be obtained by finding the 
maximal matching of network. However, the MDS’s of a network are not 
unique, and have very different topological features existed. Thus, one 
important research direction in the controllability of complex networks is 
analyzing the topological features of all of the possible MDS’s.” 

 
The main problem here is that minimal driver nodes set to control a network are not unique. 
Therefore, it is important to characterize these driver nodes and select the right driver nodes 
(Mahia, Fulwani and Singh, 2014: 1). A psedudocode of a driver node algorithm and igraph 
maximum.bipartite.matching codes can be found, respectively, in Khazanchi (2014) and on 
Inside-R web link (see references). 

Complete information regarding the weights of the links of a network is needed. Thus, 
Rathore et al. (2015: 2) explain that the concept of structural controllability is used to 
overcome this limitation of weights. A relatively efficient algorithm called the Maximum 
Matching Algorithm is used to compute the driver nodes. Driver nodes can be identified 
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only for directed graphs. First, a directed graph is converted to a bipartite graph, and second, 
maximum matching is found in the converted bipartite graph.  

Structural network controllability is a new field that guides a system’s behavior 
towards a desired state through the appropriate management of input variables (Asgari et al., 
2013:10). The relations among structural network controllability, topological parameters and 
network medicine (metabolic drug targets) have been studied many times in the last 5 years. 
Researchers are studying the relationship between the topological features and the functions 
of biological and social networks. Within this context, many papers have been written on the 
controllability of networks. 

Liu, Slotine and Barabasi (2011: 167) developed analytical tools to study the 
controllability of arbitrary complex networks. In a directed network using a subset of nodes 
called driver nodes, the researchers explained how to control the dynamics of the system. 
They explained that degree distribution is the primary concept to determine the number of 
driver nodes. Dense networks can be controlled using a few driver nodes, but sparse networks 
require a high number of driver nodes. Additionally, in both types of networks (dense or 
sparse), driver nodes tend to avoid hubs. The researchers also introduced the control 
centrality concept.  
 How can a set of driver nodes be found in directed networks? It requires structural 
controllability and matching. A linear control system (A, B) is structurally controllable 
(Wang, Gao and Gao, 2012: 6) if and only if the structured matrix [A; B] is irreducible and 
has generic rank N. For an undirected graph, a matching M is an independent edge set without 
common vertices. For a directed graph, if no two edges in M share a common starting or 
ending vertex, then M is a matching, and M has a maximum when it contains the maximum 
number of edges (Nikolopoulos and Palios, 2005:69). Maximum matching is used to 
determine the minimum set of driver nodes (ND) for the networks: 
 

   (1) 
 

Vector x (t) represents the states of N nodes in times t: 
 

  (2) 
 

For example  can be the traffic flow of node ―‖ in a communication network. 
 
The system is controlled using the time-dependent input vector u(t)=(u1(t),…,uM(t))T imposed 
by the controller, where in general, the same signal ui(t) can drive multiple nodes. 
 
The mathematical condition for controllability can be explained as follows: The system 
described by equation (2) is said to be controllable if it can be driven from any initial state to 
any desired final state in finite time, which is possible if and only if the NxNM controllability 
matrix has full rank. Liu, Slotine and Barabasi (2011: 167) state: 
 

C= (B, AB, A2B,…, AN-1B)   (3) 
 

rank(C)=N     (4) 
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aij weights of our adjacency matrix must be known for the applications of these equations.  
 
As time has gone by, other researchers have studied and explored the relationships among 
structural network controllability, topological parameters, and network medicine (metabolic 
drug targets). The empirical results are surprising, and sometimes, the found nodes are not the 
expected ones. A major result of Delpini et al.’s (2013: 5) analysis is that the banks that are 
more relevant to the overall state of the credit network are neither the most connected lenders 
nor the top ones. 
 
3. Testing two hypotheses for the fractions of driver nodes  

To test the two hypotheses—(1) the fractions of driver nodes’ distributions of real networks 
and fully randomized networks and (2) the statistically significant difference of mean 
fractions of driver nodes between natural and manmade networks and between natural and 
fully randomized networks—the data below in Table 1, taken from Liu, Slotine and Barabasi 
(2011: 169), were used.  

Table 1. The characteristics of the real networks  
Type Name N L (FDN) 

nD≡ND/
N 
 

FDNE
R 

Density Mean 
Degre

e 

Regulatory TRN-Yeast-1 
(N) 

4441 12873 0.965 0.0830
00 

0.0006
52 

5.797 

TRN-Yeast-2 
(N) 

688 1079 0.821 0.3030
00 

0.0022
82 

3.136 

TRN-EC-1 (N) 1550 3340 0.891 0.1880
00 

0.0013
91 

4.309 

TRN-EC-2 (N) 418 519 0.751 0.3800
00 

0.0029
77 

2.483 

Ownership-
USCor(M) 

7253 6726 0.820 0.4800
00 

0.0001
27 

1.854 

Trust College 
student (M) 

32 96 0.188 0.0820
00 

0.0967
70 

6.000 

Prison inmate 
(M) 

67 182 0.134 0.1030
00 

0.0411
57 

5.432 

Slashdot(M) 82168 948464 0.045 0.0000
17 

0.0001
40 

23.08
6 

WikiVote (M) 7115 103689 0.666 0.0001
40 

0.0020
48 

29.14
6 

Epinions(M) 75888 508837 0.549 0.0010
00 

0.0000
88 

13.41
0 

Food web Ythan(N) 135 601 0.511 0.0160
00 

0.0332
22 

8.903 

Little Rock(N) 183 2494 0.541 0.0050 0.0744 27.25
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00 72 6 
Grassland(N) 88 137 0.523 0.3010

00 
0.0178

94 
3.113 

Seagrass(N) 49 226 0.265 0.2030
00 

0.0960
88 

9.224 

Power grid Texas(M) 4889 5855 0.325 0.3960
00 

0.0002
45 

2.395 

Metabolic Escherichia 
coli(N) 

2275 5763 0.382 0.1290
00 

0.0011
13 

5.066 

Saccharomyce
s cerevisae(N) 

1511 3833 0.329 0.1300
00 

0.0016
79 

5.073 

Caenorhabditis 
elegans(N) 

1173 2864 0.302 0.1440
00 

0.0020
83 

4.883 

Electronic 
circuits 

s838(M) 512 819 0.232 0.2930
00 

0.0031
30 

3.199 

s420(M) 252 399 0.234 0.2980
00 

0.0063
08 

3.166 

s208(M) 122 189 0.238 0.3010
00 

0.0126
03 

3.098 

Neural  Caenorhabditis 
elegans(N) 

297 2345 0.165 0.0030
00 

0.0266
74 

15.79
1 

Citation ArXiv-
HepTh(M) 

27770 352807 0.216 0.0000
36 

0.0004
57 

25.40
9 

ArXiv-
HepPh(M) 

34546 421578 0.232 0.0000
30 

0.0003
53 

24.40
6 

World Wide 
Web 

nd.edu(M) 32572
9 

149713
4 

0.677 0.0120
00 

0.0000
14 

9.192 

stanford.edu(
M) 

28190
3 

231249
7 

0.317 0.0003
00 

0.0000
29 

16.40
6 

Political 
Blogs(M) 

1224 19025 0.356 0.0008
00 

0.0127
09 

31.08
6 

Internet p2p-1(M) 10876 39994 0.552 0.0010
00 

0.0003
38 

7.354 

p2p-2(M) 8846 31839 0.578 0.0020
00 

0.0004
06 

7.198 

p2p-3(M) 8717 31525 0.577 0.0020
00 

0.0004
14 

7.232 

Social 
communicatio

n 

UClonline(M) 1899 20296 0.323 0.7060
00 

0.0056
31 

21.37
5 

Email-
epoch(M) 

3188 39256 0.426 0.0003
00 

0.0038
63 

24.62
7 

Cellphone(M) 36595 91826 0.204 0.1330
00 

0.0000
68 

5.018 

Intra-
organizational 

Freemans-
2(M) 

34 830 0.029 0.0290
00 

0.7397
50 

48.82
3 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 228 

Freemans-
1(M) 

34 695 0.029 0.0290
00 

0.6194
29 

40.88
2 

Manufacturing
(M) 

77 2228 0.013 0.0130
00 

0.3807
24 

57.87
0 

Consulting(M) 46 879 0.043 0.0220
00 

0.4246
37 

38.21
7 

Source: Liu, Slotine and Barabasi (2011: 169)  
 
This table shows twelve different types (regulatory, trust, food web, power grid, metabolic, 
electronic circuits, neural, citation, world wide web, internet, social communication and intra-
organizational) of networks. The second column contains the names of 37 networks. The third 
column contains the numbers of nodes (symbolized with ―N‖) of the related networks. The 
fourth column contains the numbers of links (symbolized with ―L‖). The fifth column 
contains fractions of driver nodes in real networks that are symbolized with ―FDN‖. The 
sixth column contains fractions of driver nodes in fully randomized networks that are 
symbolized with ―FDNER‖ . The last two columns show the density and mean degree values 
of the related networks, which we calculated with a network package called PAJEK and 
added at the end of this table using the calculation of correlation coefficients. The correlation 
coefficients are shown in Table 2.  

Table 2. Correlation table for FDN, FDNER, Density, Mean Degree 
 

 N L FDN FDNER Density 
L 0.943 

(p-
value=0.000) 

    

FDN 0.079 
(p-
value=0.641) 

-0.018 
(p-
value=0.917) 

   

FDNER -0.240 
(p-
value=0.153) 

-0.273 
(p-
value=0.102) 

0.190 
(p-
value=0.260) 

  

Density -0.148 
(p-
value=0.382) 

-0.153 
(p-
value=0.365) 

-0.498 
(p-
value=0.002) 

-0.218 
(p-
value=0.194) 

 

Mean 
Degree 

-0.026 
(p-
value=0.880) 

0.041 
(p-
value=0.808) 

-0.496 
(p-
value=0.002) 

-0.423 
(p-
value=0.009) 

0.731 
(p-
value=0.000) 

 
Table 2 shows that as the density and mean degree increase, the fractions of driver nodes 
(FDN) decrease. The correlation coefficients are not high but significant at the 1% level. For 
high density and high mean degree networks, the FDN should be low. FDNER has a low 
negative correlation with mean degree but no significant correlation with the density. 

It is shown that the structural controllability of a network depends strongly on the 
fraction of low in-degree and low out-degree nodes. A strategy was proposed to improve the 
structural controllability of networks by adding links to low degree nodes (Menichetti, 
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Dall’Asta and Bianconi, 2014:4)). Our ―mean degree increase, fractions of driver nodes 
(FDN) decrease‖ finding is parallel to abovementioned result. 

Additionally, it is interesting to note that FDN and FDNER values (which are 
generated and calculated from the same networks) have no significant correlation. No 
statistically significant correlation is found between the fractions of driver nodes for real 
networks and the fractions of driver nodes for fully randomized ER networks. As a result, 
FDNER cannot be used instead of FDN in empirical problems.  

The hierarchical structure of a network can be measured by the global reaching 
centrality (GRC) value. Food webs have the largest GRC, and networks of ıntra-
organizational trust have the smallest (Mones, Vicsek and Vicsek, 2012: 4). For real 
networks, the Pearson correlations of the GRC and nD are above 0.5, which is a relatively 
small value but nonetheless indicates a weak relation between the hierarchical structure of a 
network and a network that is easy or hard to control (low nD-high nD; Mones, Vicsek and 
Vicsek, 2012: 1-10).   

Figure 1 shows the histograms of the fractions of driver nodes of real networks (FDN) 
and fully randomized networks (FDNER) that were drawn with the MINITAB package.  

 
 

 

 
 

Figure 1. Histograms of FDN and FDNER (the number of networks is 37 for each) 
 
With the naked eye, it is seen that there is a large distributional difference between the two 
histograms. To decide in more formal way, an Anderson Darling (AD) test was performed, 
and the probability plots were drawn with the MINITAB package. The following two figures 
(Figure 2 and Figure 3) present the results: 
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Figure 2. Distributions of FDN and FDNER (the number of networks is 37) 
 
 
 

 
 

Figure 3. Distributions of FDNER (the number of networks is 37) 
 
 
In Figure 2, the 0.250 p-value of FDN, which is greater than 0.05, shows that the null 
hypothesis, which indicates that the sample data will follow an large extreme value 
distribution, cannot be rejected. In Figure 3, the 0.078 p-value of FDNER, which is greater 
than 0,05, shows that the null hypothesis, which indicates the sample data will follow a 
gamma distribution, cannot be rejected. To conclude, according to the AD test results 
observed in the figures above (Figure 2 and Figure 3) and on the basis of sample data, the 
fractions of driver nodes’ distribution of real networks (FDN) found a large extreme value 
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distribution2, and the fractions of driver nodes’ distribution of fully randomized networks 
(FDNER) found a gamma distribution.  

In addition, student t tests were performed to determine the statistically significant 
difference in the mean fractions of driver nodes between natural and manmade networks and 
between natural and fully randomized networks. The results show that the fractions of driver 
nodes have a statistically significant difference between natural and manmade networks (p-
value=0,025) but not fully randomized ER networks (p-value=0,437). 

 By following Šubelj and Bajec’s (2012: 1-8) construct dependency network data from 
the source code of different Java projects, 7 more fractions of driver nodes were calculated for 
the confirmation of the previous analysis, i.e., whether the enlarged data follow the largest 
extreme value distribution. Therefore, the 7 additional fractions of the driver nodes of real 
networks (FDN) added up to 37 FDN, based on Liu, Slotine and Barabasi (2011: 169), 
leading to a total of 44 data. Again, the Anderson Darling (AD) test was performed. The 
following figure (Figure 4) presents the result: 
 
 
 

 
 

Figure 4. Distribution of FDN (the number of networks is 44) 
 

In Figure 4, the 0.250 p-value of FDN, which is greater than 0.05, shows that the null 
hypothesis, which indicates that the sample data will follow a large extreme value 
distribution, cannot be rejected. Therefore, on the basis of enlarged sample data, the fractions 
of driver nodes’ distribution of real networks (FDN) were found to have a large extreme 
value distribution. 
 Additionally, the same result was found: The fractions of driver nodes display a 
statistically significant difference between natural and manmade networks (p-value=0.018) 

                                                           
2 This is also called standard Gumbel (maximum) distribution with location and scale parameters. 
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for the enlarged data. Boxplots of natural (N) and manmade (m) networks are observed in 
Figure 5.  
 
 
 

 
 

Figure 5. Boxplots of two types of FDNs (n=44) 
 
These boxplots confirm the difference with different averages. The lines in the middle of the 
boxes show the medians of M and N. The median of N is much higher than N. 

In Table 3 below, the descriptive FDN statistics for different types of networks are 
summarized. 

 
Table 3. Descriptive FDN Statistics for Different Types of Networks 

 
Type Number of 

networks studied 
Mean Standard 

Deviation 
Standard error 
of the Mean 

Natural 12 0.537 0.265 0.076 
Man-made 32 0.314 0.210 0.037 

 
As expected, manmade networks are easy to control because less than 1/3 of the number of 
nodes must be driver nodes to control a manmade network. 
 
 
4. Summary and Conclusion 
New developments in network science have revealed the concept of driver nodes. This 
change is interpreted as showing that network science has left the descriptive phase and 
moved on to a new phase, called the control phase. Network scientists’ focus points have 
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shifted to determining how to control complex systems, such as biological networks, physical 
networks and social networks that have a primary and vital importance for scientists and 
human beings. In this context, analyzing and examining driver nodes of any network come 
into prominence. This paper addresses this importance and presents results of the fractions of 
driver nodes’ distributions of real networks and fully randomized networks and the 
statistically significant difference in mean fractions of driver nodes between natural and 
manmade networks and between natural and fully randomized networks. On the basis of the 
sample results, whereas real networks follow a largest extreme value distribution, fully 
randomized networks follow a gamma distribution. In addition, whereas a statistically 
significant difference was found between natural and manmade networks, no difference was 
found between natural and fully randomized networks.     
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SWAP ƏMƏLİYYATLARI İLƏ BORC XƏRCİ AZALDILA BİLƏRMİ? 
 

Kərim Soltanəlili*  Nurhodja Akbulaev**  Turan Ahmedov*** 

 

Xülasə 

Həm qaynaq xərclərini azaldıcı, həm də risk idarəetmə vasitəsi olaraq SWAP müqavilələrinin istifadəsi firmalar 
və digər maliyyə institutları üçün əhəmiyyətli bir üstünlükdür. Xüsusilə Faiz Swap’ının tətbiq edilməsi, kredit 
dəyərliliyi aşağı firmalar və digər maliyyə institutları tərəfindən seçilən bir maliyyə vasitə olmaqdadır. Ölkələrin 
inkişafı maliyyə bazarlarının inkişafına və maliyyə bazarlarının inkişafı da maliyyə alətlərinin inkişafına 
bağlıdır. Bu mənada Faiz Swap’ı, dünyadakı tətbiq və işləyişi ilə bu inkişafların qabaqcıllarından biri 
olmaqdadır. Bu mənada Azərbaycanda da bu vasitənin tətbiqinin yayılması həm maliyyə bazarların inkişafına, 
həm də müəssisələrin borc xərclərinin aşağı salınmasına köməkçi olacaq. Bu məqalədə SWAP müqavilələri 
araşdırılmış və maliyyə bazarlarındaki tətbiqinə diqqət yetirilmişdir. 

Açar Sözlər: Borc İdarəetməsi, SWAP, Faiz SWAP'ı, Pul SWAP'ı 

 

SWAP İŞLEMLERİ İLE BORÇ MALİYETİ DÜŞÜRÜLEBİLİR Mİ? 

Özet 

Hem kaynak maliyetini azaltıcı, hem de risk yönetimi aracı olarak SWAP kontratlarının kullanımı firmalar ve 
diğer finansal kurumlar için önemli bir gelişmedir. Özellikle Faiz Oranı SWAPI uygulamaları, kredi değerliliği 
düşük firmalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından tercih edilen bir finansal araç olmaktadır. Ülkelerin 
gelişimi finansal piyasaların gelişimine ve finansal piyasaların gelişimi de finansal araçların gelişimine bağlıdır. 
Bu anlamda Faiz Oranı SWAP’ı, dünyadaki kullanımları ve işleyişi ile bu gelişmelerin öncülerinden birisi 
olmaktadır. Bu anlamda Azerbaycan’da da bu aracın kullanımının yaygınlaştırılması hem finansal piyasaların 
gelişimine, hem de işletmelerin borç maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışmada SWAP 
sözleşmeleri incelenmiş ve finansal piyasalardaki kullanımlarına dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Borç Yönetimi, SWAP, Faiz Oranı SWAP’ı, Para SWAP’ı 

 

CAN THE COST OF DEBT BE REDUCED WITH THE SWAP OPERATIONS? 

Abstract 

Developing of SWAP contracts is important which on the one hand decreasing cost of source on the other hand 
as a tool risk management that it is called hedging. Especially, interest Rate SWAPS to be given preference a 
financial tool by firms that it has low loan rating. To devoloping stock exchange and other financial markets 
must be vary financial instruments that deal with to improvement financial markets. Finally, interest Rate 
SWAPS is the one of first for developing forward market. In this sense, expanding the use of this tool in 
Azerbaijan in the development of both financial markets, but also will help to reduce operating costs of the debt. 
In this research, SWAP contracts were studied as a financial tool in Forward Markets. 

Keywords: Debt Management, SWAP, Interest Rate SWAP, Currency SWAP 
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Giriş 
SWAP ingilis mənşəli bir söz olub; dəyişdirmə və mübadilə mənasını verməkdədir 

(Ersan, 1998: 166). Digər bir ifadəylə swap; valyuta məzənnələri və faiz dərəcələri riskinə 
qarşı inkişaf etdirilən, vəsait istifadəçilərinə fərqli bazarlardakı uyğun fondlara çatmaq, bu 
vəsaitlərin uyğun istifadəsini təmin etmək, riski azaltma və sabit faizli bir fondu dəyişən faizli 
bir vəsaitə dəyişdirmə imkanı verən maliyyə texnikasıdır (Bal, 2001: 148). 

Yuxarıdakı təriflərdən də yola çıxaraq SWAP haqqında dəqiq bir tərif etmək 
istəndiyində: "müəyyən bir miqdar və xüsusiyyətdəki pul, valyuta, qızıl, maliyyə vasitəsi, mal 
kimi varlıqlarla; öhdəliklərin, əvvəldən təyin olunan qiymət və şərtlərə görə, gələcəkdəki bir 
tarixdə və bank şəklində təşkil olan bir bazarda mübadiləsini əhatə edən müddətli bir 
əməliyyatdır" şəklində təyin oluna bilər (Örten, 2001: 311). 

Fərqli maliyyə bazarlarında müxtəlif kredit şərtləri tapıla bilər. Bu səbəbdən də 
firmalar bu fərqliliklərdən lehlərinə faydalanmaq istəyə biləcəklərdir. İnkişaf perspektivi 
içindəki Swap təməl əməliyyatı isə maliyyə bazarlarındaki bu fərqliliklərin SWAP 
əməliyyatına mövzu olmasıyla hər 2 tərəfin də fayda təmin etməsi olmuşdur (Dülger və Önal, 
1992: 51). SWAP'ın indiki vaxtda də tez-tez tətbiq olunan digər əsas məqsədi isə; faiz 
dərəcəsi, valyuta məzənnəsi və digər değişmelerinden qaynaqlanan risklərə qarşı zəmanət 
təmin etməsidir (Örten, 2001: 311). 
SWAP əməliyyatına girən tərəflərin swap əməliyyatına girmə səbəbləri ilə bu əməliyyatlardan 
istifadə səbəbləri aşağıdakı şəkildə sıralana bilər (Krım, 1990: 30), (Önce, 1995:24): 

 Müəyyən valyuta fondlarına girə bilmək qabiliyyəti və daha uyğun məzənnədən vəsait 
təmin edə bilmə imkanı; 

 Sabit faizli və ya dəyişkən faizli vəsait təminində qarşılaşılan çətinliklərin varlığı; 
 Müəyyən bir valyuta üzərindən əldə edilə biləcək ixracat və digər kreditlərin varlığı və 

/ və ya digər bir valyuta cinsindən vəsait əldə etmə zəruriliyi; 
 Müəyyən bir bazarda əsas borc üçün lazımlı nəğd vəsaitin tapıla bilməməsi; 
 Valyuta məzənnəsi və ya faiz dərəcələrinin gələcəkdəki dəyişmələri üzərindən 

spekulyasiya etmə istəyi; 
 Bəzi bazarlarda əldə edilə bilən müddətin qısalığı; 
 Birja idarəsi ilə əlaqədar problemlərdən qaçınma istəyidir. 

 
1. Borc İdarəetməsi Anlayışı 
Borc idarəetməsinin maliyyə tərifi, müəyyən bir üçüncü tərəfin köməyi ilə borclunun 

borcunu geri ödəməsidir. Borc idarəetməsinin daha sadə tərifi isə, qazandığından daha az 
xərcləməkdir. Borc idarəetməsi, daxili və xarici borclanmadan doğan əsas məbləğ, faiz və 
komissiya kimi xərclərin ödənilməsi, mövcud bir borcun vədəsinin uzadılması (təxirə salma, 
təhkim və ya konsolidasiya), mövcud bir borcun faizinin dəyişdirilməsi (dəyişdirmə, 
konvertasiya), xarici borcdan əsas və ya faizin valyuta cinsinin bir başqa valyuta cinsiylə 
dəyişdirilməsi (SWAP) kimi borc ödəməyə bağlı müxtəlif qarışıq mövzuları daxildir.  

Ümumiyyətlə borc idarəetməsini, borc yükünün, normal (vaxtı gəldiyində mövcud 
faiziylə geri ödəmə) ya da normal xarici yollara müraciət edərək yüngülləşdirilməsi olaraq 
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ifadə etmək mümkündür. Borc idarəetməsinin normal yolu, alınan borcun əsas və faizlərinin, 
vaxtı gəldiyi zaman geri ödənməsidir.  

Borcun əsas məbləğ və faizlərinin vaxtında geri ödənməməsi bir çox sıxıntını bir arada 
gətirir. Belə bir vəziyyətdə ilk olaraq borc verənlər, bir daha borc vermə mövzusunda daha 
tərəddüdlə davranmağa sürüklənmiş olurlar. İkinci olaraq xüsusilə xarici borc ödəmələrində 
ortaya çıxan bir gecikmə bazarlarda dərhal duyulur və xəzinəyə daha əvvəl borc vermiş olsun 
olmasın bütün kreditorlar, yeni kredit açmaq mövzusunda tərəddüdə düşərlər. Bu cür bir 
gecikmənin ard arda yaşanması, ölkəni istərsə  içəridən, istərsə də xaricdən borc mövzusunda 
böyük çətinliklərlə üz-üzə qoyar. O səbəblə də borcun əsas məbləğ və faizlərinin vaxtında 
ödənməsi böyük əhəmiyyət daşıyır (http://www.bilgitabani.net/borc-yonetimi-nedir.html/, 
01.09.2016).  

 

2. SWAP Anlayışı 
SWAP hərfi olaraq "mübadilə etmək, dəyişdirmək" kimi mənalara gəlməkdədir. SWAP; 

2 tərəfin müəyyən bir zaman hissəsi içində bir varlıq ya da öhdəliyə bağlı olan fərqli faiz 
ödəmələrini və ya valyuta cinsini qarşılıqlı olaraq dəyişdirdikləri bir mübadilə müqaviləsidir 
(https://www.investaz.az/swap-nedir, 19.09.2016). 

Məsələn 10 illik sabit faizli borca sahib bir firma ilə bənzər ancaq dalğalı faizli borca 
sahib bir firma bir-birlərinin öhdəliklərini dəyişdirə bilər. SWAP əməliyyatlarında, faiz 
dərəcələri ilə valyuta dəyişmələri nəticəsində ortaya çıxan riski minimuma endirmək məqsədi 
güdülür. 

SWAP ticari mənada 2 tərəfin qarşılıqlı olaraq mövzusu və dəyəri eyni olan iqtisadi və 
mali dəyərləri bir-biriylə dəyişmələri mənasını verər. Bu mənada mübadilə, dəyişmə 
deməkdir (http://banco.az/az/news/risklerden-qorunmagin-yolu-swap, 19.09.2016). 

 

2.1. SWAP Əməliyyatına Səbəb Olan Xüsuslar 
SWAP Əməliyyatına səbəb olan xüsuslar aşağıdakı şəkildə sıralanmaqdadır: 

a) Müəyyən valyutaları əldə etmək qabiliyyəti və ya əldə etmək çətinlikləri; 
b) Dəyişən faizli borc təmin edə bilmə qabiliyyətinə qarşılıq, sabit faizli borc təmin 

etmədə qarşılaşılan problemlər; 
c) Müəyyən bir valyuta üzərindən əldə edilə bilən ixrac və digər kreditlərin varlığı və 

fərqli bir valyuta cinsindən borc əldə etmə zəruriliyi; 
d) Bəzi bazarlarda əldə edilən kreditlərin müddətlərinin qısalığı; 
e) Firmaların fərqli maliyyə bazarlarında fərqli kredit dəyərliliklərinə sahib olmaları; 
f) Fərqli maliyyə bazarlarda təşkilati və struktur fərqliliklərin olması şəklində 

sıralanmaqdadır (http://halkbankkobi.activebuilder.com/NewsDetail/Swap-nedir/714, 
18.09.2016). 
 
2.1.1. SWAP'ın İstifadə Sahələri Haralardır? 
SWAP'ın istifadə sahələri aşağıdakı şəkildə sıralanmaqdadır: 

a) Aktif gəlir dərəcələrini yüksəltmək, 

http://www.bilgitabani.net/borc-yonetimi-nedir.html/
https://www.investaz.az/swap-nedir
http://banco.az/az/news/risklerden-qorunmagin-yolu-swap
http://halkbankkobi.activebuilder.com/NewsDetail/Swap-nedir/714
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b) Sərmayə istifadə xərclərini azaltmaq, 
c) Risklərin idarə edilməsi, 
d) Arbitraj və alış-verişidir. 

 

2.1.2. SWAP Əməliyyatlarına Tərəf Olan Quruluşlar  
SWAP əməliyyatlarına tərəf olan quruluşlar aşağıdakı şəkildə sıralana bilər: 

a) Beynəlxalq təşkilatlar 
b) Mərkəzi banklar 
c) Çoxmillətli şirkətlər 
d) Yerli rəhbərliklər 
e) Beynəlxalq fondlar 
f) İxracatçı - idxalçı təşkilatlar 
g) Banklar şəklində sıralanmaqdadır. 

 

2.1.3. SWAP Əməliyyatının Üstünlükləri və Zəiflikləri 
SWAP əməliyyatının üstünlükləri və zəiflikləri aşağıdakı şəkildə sıralana bilər: 

a) Üstünlükləri 
 Kredit arbitrajı sayəsində müəssisələr, borclanma xərclərini azalda bilər. 
 Müəssisələrdə effektiv aktiv və passiv idarə edilməsini təmin edir. 
 Fərqli bazarlara çıxış imkanı təmin edər. 
 Yeni kredit istifadə xərcindən aşağı bir xərclə yeni qaynaqları əldə etmək imkanı 

təmin edər. 
 Fərqli müddətlərlə müqavilə bağlamaq imkanı təmin edər. 
 Ticarət sirlərini qorumağa imkan verir. 
 Üstlənilmiş olan riskləri azaldıcı və ya aradan qaldırıcı təsir yaradar.  

b) Zəiflikləri  
 Kredit, faiz və məzənnə riski tamamilə ortadan qalxmaz. 
 Rəsmi və mütəşəkkil bir bazarı yoxdur. 
 Müqavilələrin müəyyən bir standartı yoxdur. 

(http://www.ekodialog.com/Konular/borc_servisi_swap_konsolidasyon.html, 
10.10.2016) 
 

2.2.  SWAP Əməliyyatları ve Növləri 
2.2.1.  SWAP Əməliyyatları 
Borc idarəetməsi baxımından SWAP əməliyyatı ümumiyyətlə xarici borcların əsas 

məbləğ öhdəliyini ifadə edən valyuta cinsinin dəyişdirilərək, başqa bir valyuta cinsinə 
çevrilməsi (Kapital SWAP'ı), həmin borcun faizinin ifadə edildiyi valyuta cinsinin 
dəyişdirilməsi (Faiz SWAP'ı) və ya mövcud borcların sərmayəyə iştirak payı halına 
çevrilməsi (Borc-Sərmayə SWAP'ı) şəkillərindən birində ortaya çıxar. 

Məsələn dollar cinsindən borclanan xəzinə, zaman içində ortaya çıxan dəyişikliklər 
çərçivəsində mark cinsindən borclanmış olmanın daha aşağı xərcə yol açacağını görsə, dollar 
öhdəliyini marka çevirmək və beləliklə, beynəlxalq valyuta bazarlarında ortaya çıxan 

http://www.ekodialog.com/Konular/borc_servisi_swap_konsolidasyon.html
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dəyişmələri lehinə çevirmək istəyə bilər. Belə bir əməliyyatın reallaşdırılması üçün xarici 
borc əsnasında Valyuta SWAP'ı edilə biləcəyinin bir variant olaraq borc razılaşmasına 
qoyulmuş olması lazımlıdır. Oxşar vəziyyət Faiz SWAP'ı üçün də etibarlıdır. Burada da borc 
müqaviləsində ya ümumi bir SWAP səlahiyyəti, ya da yalnız faiz ödənişlərinin valyuta 
cinsinin dəyişdiriləbiləcəyinə bağlı bir hökm olması lazımdır. 

Valyuta bazarında SWAP əməliyyatları: Müəyyən miqdarda valyutanın eyni anda 
edilən tək bir əməliyyatla, fərqli müddətlərə əsasən satın alınması və satılmasıdır. Məsələn 
ölkə xaricindəki yüksək faiz dərəcələrindən faydalanmaq istəyən bir kimsəni nümunə götürək. 
Bu kimsə valyuta bazarında fəaliyyət göstərən bir bankdan, əvvəl əlindəki milli pul vəsaitləri 
ilə valyuta satın alır. Sonra da buna bağlı olaraq edəcəyi ikinci bir əməliyyatla bu valyutaları, 
deyək ki üç ay sonra təslim şərti ilə eyni banka geri satar. Beləcə bir Spot Bazar əməliyyatı ilə 
bir Müddətli Valyuta Əməliyyatı tək əməliyyat halında birləşdirilmiş, yəni fərqli müddətlərə 
tabe olaraq eyni miqdarda valyuta əvvəl satılmamış, sonra satılmış olmaqdadır. 

Bir kimsənin belə bir əməliyyat etməsindəki səbəb, ölkə xaricinə valyuta ixrac edərək 
bir banka yatırdıb (və ya qısa müddətli qiymətli dəyər satın alıb) oradakı yüksək faiz 
dərəcələrindən faydalanmaq, lakin bunu edərkən də valyutanın qiymətindəki bir düşməyə 
(milli pulun dəyər qazanması) qarşı özünü qorumaqdır. Bu hadisəyə Zəmanətli Faiz Arbitrajı 
da deyilir. Valyuta bazarındakı SWAP əməliyyatları hər zaman spot-müddətli əməliyyat 
şəklində olmaya bilər. Bəzən müddətlər fərqli olmaq şərti ilə müddətli olaraq SWAP 
əməliyyatı da edilə bilər. Məsələn, bir kimsənin bir ay müddətli olaraq bir valyutanı satın 
alması və 9 ay müddətli olaraq satması kimi. Eyni cins və miqdardakı bir valyutanın, bu 
şəkildə fərqli müddətlərə əsasən alınıb satılmasını nəzərdə tutan bu əməliyyat müddətli 
SWAP əməliyyatıdır. Fərdlərin bu kimi əməliyyatları etmələrindəki səbəb, məsələn 
valyutanın faiz nisbətlərində bir yüksəlmə gözləmələri və bu yüksək faizdən istifadə arzulana 
bilər. Yuxarıdakı nümunədə iştirak edən adam, bir ay sonra təhvil alacağı valyutaların 8 ay 
xaricdəki bir bankda tutaraq aradakı yüksək faiz dərəcəsi fərqindən faydalanmış olur. 

Müddətli valyuta məzənnəsinin spot valyuta məzənnəsinə görə endirim və ya qazanc 
yaratması vəziyyəti: Məsələn üç ay müddətli dolların AZN qiyməti, spot qiymətinə görə daha 
yüksəkdirsə buna AZN / USD məzənnəsinin "SWAP qazancı" adı verilir. Əksinə üç ay 
müddətli AZN / USD məzənnəsi, spot məzənnəsindən daha aşağıdırsa buna da "SWAP 
endirimi" deyilər. 

Mərkəzi bankları arasında SWAP: İki mərkəz bankının  aralarında etdikləri razılaşma 
ilə, qarşı ölkənin puluna ehtiyac duyduqlarında bir-birinin müəyyən miqdarda pullarını 
mübadilə etmələridir. Mübadilə edilən bu pullar, ehtiyac vəziyyəti ortadan qalxınca geri 
verilir. 

Faiz SWAP'ı: Borcların faiz quruluşunu dəyişdirməyə istiqamətli əməliyyatlardır. 
Məsələn sabit faizlərin dəyişən faizə çevrilməsi, ya da əksinə. Bunun kimi, kreditlərin faiz 
dərəcələrini dəyişdirməyə istiqamətli əməliyyatlar də Faiz SWAP'ı sayılır 
(https://www.investaz.com.tr/swap-nedir, 09.09.2016). 

 

 

 

https://www.investaz.com.tr/swap-nedir
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2.2.2.   SWAP Növləri 
a) Faiz SWAP’ları:  
 Sabit Faiz – Dəyişkən Faiz SWAP’ı 
 Dəyişkən Faiz - Dəyişkən Faiz SWAP’ı 
 Vaxtından əvvəl son vermə haqqı verən SWAP’lar 
 Müddətli SWAP’lar 
 Faiz dərəcəsinin sonradan müəyyənləşdirilməsi haqqını verən SWAP’lar 

b) Pul (Valyuta) SWAP’ları: 
 Sabit Faiz - Dəyişkən Faiz Çarpaz Pul SWAP’ı 
 Sabit Faiz - Sabit Faiz Çarpaz Pul SWAP’ı 
 Dəyişkən Faiz - Dəyişkən Faiz Pul SWAP’ı 

c) Digər SWAP növləri: 
 Varlıq SWAP’ı  
 Mal SWAP’ı 
 Kokteyl SWAP’ı 

 

a) Faiz SWAP’ı  
 Faiz SWAP'ları, bazara çıxdıqları 1980-ci illərdən etibarən dünya səviyyəsində getdikcə 
böyüyən bir həcmə çatmışlar. Faiz SWAP'larının böyük bir əksəriyyəti Amerikan dolları ilə 
həyata keçirilir. Bununla birlikdə xüsusilə 1985-ci ildən etibarən öndə gələn digər pul 
vahidləri üzərindən də Faiz SWAP'ı əməliyyatları edilməyə başlanmış və getdikcə 
yayılmışdır. 

 Əməliyyat həcmi baxımından Faiz SWAP'ları, swap növləri arasında ən başda 
gələnlərdən biridir. Bir Faiz nisbəti SWAP'ı, tərəflərin razılaşdıqları hipotetik ana pul 
məbləğinə bağlı olaraq hesablanan sabit faiz ödənişləri ilə dalğalı faiz ödənişlərinin eyni pul 
vahidi üzərindən bir-birləri ilə dəyişdirilməsinə dair iki tərəf arasında edilən bir razılaşmadır 
(Doğukanlı, 2012, səh. 91-96). 

b) Para SWAP’ları  
 İlk müasir Pul Swap’ı 1982-ci ildə Dünya Bankı və IBM arasında reallaşdırılmış və 
sabit faizli Alman markı və İsveçrə frankı borclarının Dünya Bankından təmin edilmiş ABŞ 
Dollar borcu ilə SWAP edilməsini həyata keçirmişdir. 

 Bir Pul SWAP'ı iki tərəf arasında, müəyyən məbləğdə bir pulun başqa bir pul ilə 
dəyişdirilməsi və müəyyən bir müddət sonunda dəyişdirilən ana pulların geri verilməsini 
ehtiva edən bir razılaşma olaraq təyin oluna bilər (Doğukanlı, 2012, səh. 96-100). 

c) Digər SWAP növləri: 
 Varlık SWAP’ları  

 SWAP əməliyyatlarının risk idarəetməsində bir investisiya vasitəsi olaraq istifadə 
edilməsi imkanı, Varlıq SWAP'larının ortaya çıxmasında əhəmiyyətli bir faktor olmuşdur. 
Xüsusilə 1980-ci illərin yarısından etibarən SWAP'ların bu məqsədlə istifadə edilməsində 
böyük artımlar görülməyə başlanmışdır. 
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 Varlıq SWAP'ları, sintetik bir varlıq yaratmaq üçün bir varlıq və bir SWAP'ın kombinə 
edilməsindən ibarətdir. Məsələn, eyni pul vahidi və ya fərqli pul vahidi üzərindən sabit faizli 
bir varlıq, dəyişən faizli bir varlığa çevrilə bilər 
(www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc, 17.09.2016). 

 Mal SWAP’ı 
Mal swap'ı, iki tərəf arasında müəyyən miqdarda və keyfiyyətdə olan malların dəyişkən 

və sabit qiymətlərinin tərəflər arasında razılaşdırılmış zaman hissəsi boyunca dəyişdirilməsini 
ehtiva edən sazişlər olaraq ifadə edilməkdədir. 

Bir başqa ifadəylə mal swap'ları, qiymətlərin davamlı olaraq düşəcəyi narahatlığı 
içərisində olan tərəflərdən birinin, zaman içərisində davamlı olaraq satacağı bir mala sahib 
olması; qiymətlərin davamlı olaraq yüksələcəyi narahatlığı içərisində olan tərəflərdən 
digərinin isə, eyni malı davamlı olaraq almağa ehtiyac duyması vəziyyətində keçiriləcək bir 
swap növüdür (www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc, 17.09.2016). 

 Kokteyl SWAP’ı 
Birdən çox swap növünü bir yerdə cəmləşdirən swaplar kokteyl swap olaraq 

adlandırılmaqdadır. Başqa bir ifadə ilə kokteyl swaplar, ikidən çox tərəfin iştirakı ilə pul və 
faiz swaplarının birləşməsindən ibarətdir. Kokteyl swapda, bir swap əməliyyatının başqa bir 
swap əməliyyatına çevrilməsi müzakirə mövzusu ola bildiyi kimi; arbitraj fürsətindən 
faydalanmaq üçün də swap əməliyyatlarının çevrilməsi müzakirə mövzusu ola bilməkdədir 
(file:///C:/Users/user-hp/Downloads/5000091997-5000129863-1-PB%20(1).pdf, 18.08.2016). 

2.3. SWAP’ın Tətbiq Olunması 
Aşağıda SWAP əməliyyatlarının gedişi, SWAP əməliyyatı nəticəsində yaranan borc 

xərcləri, SWAP əməliyyatları nəticəsində SWAP əməliyyatına tərəf olanların təmin etmiş 
olduğu qazancların müəyyən edilməsi, SWAP məzənnəsinin müəyyən edilməsi və s. 
mövzulara bağlı olaraq nümunələrə yer verilmişdir 
(www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc, 17.09.2016): 

2.3.1.  Faiz SWAP’ı 
Nümunə 1. Aşağı kredit dəyərliliyinə sahib olan X şirkəti, 1 milyon $ məbləğində 

xarici kreditə ehtiyac duymuş və beynəlxalq pul bazarlarından borclanmaq yoluna getmişdir. 
X şirkəti, kredit dəyərliliyinin aşağı olması səbəbi ilə baza dərəcəsinin çox üzərində bir bazar 
faiz dərəcəsi olan  17 % sabit faizlə borc qaynağı tapa bilmişdir. Bunun üzərinə X şirkəti 
yüksək sabit faizlə borclanmaqdansa dəyişən faizli borc yoluna getmiş və bir bankdan Libor + 
1,5 % dəyişən faizlə 1 milyon $ borclanmıştır. Kredit dəyərliliyi yüksək olan Y şirkəti də 1 
milyon $ məbləğində 11 % sabit faizli istiqraz çıxarmaq surətiylə borc yoluna getmişdir. Əgər 
Y şirkəti, bazardan borc yoluna getmək istəsəydi özünə təklif edilən faiz dərəcəsi Libor 
+0,5% dəyişən faiz dərəcəsi olacaqdı. 

Bu iki şirkət, borc xərclərini aşağı salmaq məqsədilə SWAP əməliyyatını etmək 
istəmişlər və bir vasitəçi təşkilata müraciət etmişlər. Tərəflər arasında edilən razılaşmalar 
nəticəsində X şirkəti vasitəçi təşkilata Libor qarşılığında % 12,5 nisbətində sabit faiz 
ödəyəcək; Y şirkəti isə, vasitəçi təşkilata Libor ödəyəcək və qarşılığında da % 12,5 nisbətində 
sabit faiz alacaq. 

http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc
file:///C:/Users/user-hp/Downloads/5000091997-5000129863-1-PB%20(1).pdf,%2018.08.2016)
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc
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X və Y şirkətləri arasında keçirilən SWAP müqaviləsinin dəyər və qazanca təsiri var mı 
dır? 

 a) 

 
 

b) X Şirkətinin SWAP əməliyyatı sonrası borclanma xərci; 
(Libor+1 ½%+12,5%) – Libor = 14% 
Şərh: X şirkəti borc xərcini 14%’ə salmışdır. 
Y Şirkətinin SWAP əməliyyatı sonrası borclanma xərci; 
(11%+Libor) - 12,5% = Libor – 1,5% 
Şərh: Y şirkəti borc xərcini 1,5%’ə salmışdır. 

c) X Şirkətinin SWAP əməliyyatı səbəbiylə əldə etmiş olduğu qazanc; 

17% - 14% = 3% 
 Y Şirkətinin SWAP əməliyyatı səbəbiylə əldə etmiş olduğu qazanc;  
(Libor+0,5%) – (Libor) = 0,5% 

Nümunə 2. Kredit qiyməti BB olan X şirkəti, beynəlxalq pul bazarında Libor + 1 
dəyişən faiz dərəcəsi üzərindən 1 milyon $ məbləğində 2 il müddətli kredit təmin etmişdir. X 
şirkəti borc xərclərini azalda bilmək məqsədilə SWAP əməliyyatı etməyə qərar vermiş və 
bunun üçün də bir vasitəçi təşkilata müraciət etmişdir. X şirkətinin vasitəçi təşkilat ilə etmiş 
olduğu SWAP razılaşması çərçivəsində vasitəçi təşkilat şirkətə Libor + 0,5% faiz ödəyəcək; 
şirkət də vasitəçi təşkilata 8% nisbətində sabit faiz ödəyəcək. 

 

 

 

 

 

 

 

X Şirkəti 

(Borclu) 

Y Şirkəti 

(Borclu) 

Vasitəçi 

Bank 
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Bu məlumatlar çərçivəsində X şirkətinin vasitəçi təşkilat ilə etmiş olduğu SWAP 
müqaviləsi nəticəsində yaranan borc xərclərini aşağıdakı şəkildə göstərilə bilər: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Şirkətinin SWAP əməliyyatı sonunda yaranan borclanma xərci; 

(Libor+1% + 8%) – (Libor+0,5%) = 10,5% 

Nümunə 3. Kredit qiyməti BB olan ABC şirkəti, beynəlxalq pul bazarlarında Libor + 
2% dəyişən faiz dərəcəsi ilə 1 milyon USD məbləğində borclanmış olub; sabit faiz ilə borc 
yoluna getmək istədiyində isə istismara təklif edilən faiz dərəcəsi 10% 'dir. Kredit qiyməti AA 
olan XYZ şirkəti isə, beynəlxalq pul bazarlarında 6% sabit faiz dərəcəsi ilə 1 milyon USD 
məbləğində vəsait təmin etmişdir. XYZ şirkəti sabit faiz dərəcəsi ilə borclanmasaydı, şirkətə 
təklif edilən dəyişən faiz dərəcəsi Libor + 1% 'dir. 

Hər iki şirkət borc xərclərini azaltmaq məqsədiylə SWAP əməliyyatı etmək istəmişlər 
və bunun üçün SWAP Banka müraciət etmişlər. Tərəflər arasında edilən SWAP razılaşması 
nəticəsində; ABC şirkəti, SWAP Bank Libor + 0,5% dəyişən faiz qarşılığında 7% sabit faiz 
ödəyəcək. XYZ işlətməsi də, SWAP Banka 6% sabit faiz qarşılığında Libor + 0,5% dəyişən 
faiz ödəyəcək. 

Bu məlumatlar çərçivəsində; ABC və XYZ şirkətləri arasında keçirilən SWAP 
müqaviləsi nəticəsində şirkətlər üçün xərc azaldıcı və qazanc təsiri olmuş mudur?  
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a) Tərəflər arasında edilən swap əməliyyatının işləyişi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ABC Şirkətinin SWAP əməliyyatı sonrası borclanma xərci; 

(Libor+2%+7%) – Libor+0,5% = 8,5% 

Şərh: ABC şirkəti borc xərcini 8,5%’ə salmışdır. 

XYZ Şirkətinin SWAP əməliyyatı sonrası borclanma xərci; 

(6%+Libor+0,5%) - 6% = Libor + 0,5% 

Şərh: XYZ şirkəti borc xərcini Libor +0,2%’yə salmışdır. 

c) ABC Şirkətinin SWAP əməliyyatı səbəbiylə əldə etmiş olduğu qazanc; 

10% - 8,5% = 1,5% 

XYZ Şirkətinin SWAP əməliyyatı səbəbiylə əldə etmiş olduğu qazanc; 

(Libor+1%) – (Libor+0,5%) = 0,5% 

 

2.3.2. Pul SWAP’ı 
Nümunə 4. Yüksək kredit dəyərliliyinə sahib olan Almaniyadakı XYZ şirkəti, 

beynəlxalq pul bazarlarında 2 il müddətli 1 milyon EUR krediti illik 2%-lə təmin edərkən; 
ABŞ-dakı kredit dəyərliliyi aşağı olan ABC şirkəti isə beynəlxalq pul bazarlarında 2 il 
müddətli 1,05 milyon ABŞ dollarını ancaq illik 3%-lə tapa bilmiştir. Almaniyadakı XYZ 
şirkəti, ABŞ-dakı bir tenderə qatılmaq məqsədilə 1,05 milyon ABŞ dollarına; ABŞ-dakı ABC 
şirkəti də Almaniyadakı bir tenderə qatılmaq məqsədilə 1 milyon avroya ehtiyac görmüşdür. 
Bunun üçün tərəflər bir SWAP Bank'a müraciət edərək SWAP əməliyyatı etmək istəmişlər. 
Tərəflər arasında edilən 1 il davamlı SWAP razılaşması çərçivəsində spot kur üzərindən (1 
EUR = 1,05 USD) pulları mübadilə etmişlər. 

Bu məlumatlar çərçivəsində tərəflər arasında edilən SWAP əməliyyatının işləyişi şəkil 
çəkərək açıqlana bilir: 
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a) Tərəflər arasında əsas məbləğlərin dəyişdirilməsi: Almaniyadakı XYZ şirkəti edilən 
SWAP razılaşması çərçivəsində 1 milyon avro qarşılığında ABŞ-dakı ABC şirkətinə 1,05 
milyon ABŞ dolları alacaq. 

 
 

b) Tərəflər arasında faiz ödənişlərinin dəyişdirilməsi: Almaniyadakı XYZ şirkəti edilən 
SWAP razılaşması çərçivəsində illik olaraq qarşı tərəfə 31.500 USD faiz ödəməsi; ABŞ'dakı 
ABC şirkəti də illik olaraq qarşı tərəfə 30.000 EUR faiz ödəməsini həyata keçirəcək. 

 

 
 
 

 

 

c) Əsas məbləğlərin vədə sonunda geri qaytarılması: Almaniyadakı XYZ şirkəti ilə 
ABŞ-dakı ABC şirkəti vədə sonunda daha əvvəldən mübadilə etdikləri valyutaları qarşılıqlı 
olaraq geri qaytararlar. 

 
 

 
 

 
 

 
Nəticə ve Qiymətləndirmə 
Firmaların həm faiz dərəcəsi riskini idarə edə bilmə, həm də meydana gələ biləcək 

mövqe kəsirlərini bağlaya bilmə istəkləri SWAP'lara olan tələbi artmışdır. SWAP deyilincə 
istifadə çoxluğu səbəbiylə Faiz dərəcəsi SWAP'ı ağla gəlməkdədir. Edilən araşdırmalarda da 
Faiz dərəcəsi SWAP'ının sərhədlərarası bir məşhurluğa sahib olduğu müəyyən edilmişdir. 

Ölkələrin inkişafı üçün maliyyə bazarlarının inkişafı vacibdir. Maliyyə bazarlarının 
inkişafı da bu bazarlarda istifadə vasitələrinin növlərə ayırılmasına və məşhur istifadəsinə 
bağlıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin müddətli əməliyyat bazarlarında törəmə məhsulların istifadəsi 
artmışdır. Bu məhsullardan bazarda adından çox danışılan ən əhəmiyyətli vasitə isə Faiz 
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dərəcəsi SWAP'ı olmuşdur. İstifadə asanlığı və xüsusilə faiz dərəcəsi riskinin idarə 
edilməsində SWAP'lardan istifadə olunmuşdur. 

Azərbaycanda əsasən banklar tərəfindən istifadə edilən SWAP'ların həm istifadə 
miqdarlarının artırılması, həm də istifadə sahələrinin çoxaldılması lazımdır. Maliyyə 
bazarlarında istifadə olunan əsas maliyyə alətlərinin yanında törəmə vasitələrin da istifadə 
edilməsi və çoxaldılması ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir edəcək. Bu səbəbdən də SWAP'lar 
istər faiz dərəcəsi riski, istərsə də valyuta məzənnəsi risklərinin idarə edilməsində istifadə 
edilməsi lazım olan bir vasitədir. 

 
Mənbə 
Bal, Harun., (2001), Uluslararası Finansman Dış Borç Yönetimi ve Türkiye, Türkiye Bankalar 

Birliği, İstanbul. 

Dülger, Fikret ve Yıldırım ÖNAL, (1992), “Faiz ve Döviz Swapları Uygulanması”, Hazine ve 
Dış Ticaret Dergisi, Sayı:12/1, Mart. 

Ersan, İhsan., (1998), Finansal Türevler, Literatür Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. 

Hatice Doğukanlı, (2012), Uluslararası Finans, Çukurova Üniversitesi, Karahan kitabevi, 3. 
Baskı, Temmuz, Adana. 

Kırım, Arman, (1990), “Döviz ve Faiz Swapları”, Bankacılar Dergisi, Temmuz. 

Önce, Saime, (1995), Türev Ürünlerin Muhasebe Sorunları ve Bankalar İçin 
Muhasebeleştirme Şekilleri, Türkiye Bankalar Birliği, Eskişehir.  

Örten, Remzi ve İpek Örten, (2001), Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları, Gazi 
Büro Kitabevi, Ankara. 

http://www.bilgitabani.net/borc-yonetimi-nedir.html/, (01.09.2016) 

http://banco.az/az/news/risklerden-qorunmagin-yolu-swap, (19.09.2016) 

https://www.investaz.com.tr/swap-nedir, (09.09.2016) 

http://halkbankkobi.activebuilder.com/NewsDetail/Swap-nedir/714, (18.09.2016) 

http://www.ekodialog.com/Konular/borc_servisi_swap_konsolidasyon.html, (10.10.2016) 

file:///C:/Users/user-hp/Downloads/5000091997-5000129863-1-PB%20(1).pdf, (18.08.2016) 

http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc, (17.09.2016) 

 

 
 

http://www.bilgitabani.net/borc-yonetimi-nedir.html/,%20(01.09.2016
https://www.investaz.com.tr/swap-nedir
http://halkbankkobi.activebuilder.com/NewsDetail/Swap-nedir/714
http://www.ekodialog.com/Konular/borc_servisi_swap_konsolidasyon.html
file:///C:/Users/user-hp/Downloads/5000091997-5000129863-1-PB%20(1).pdf
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12.doc


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 247 

TURİZM SEKTÖRÜNDE DENEYİMLENEN VE ANIMSAYAN BENLİK 
KAVRAMININ ROLÜ: BOZCAADA’YI ZİYARET EDEN TURİSTLER İLE NİTEL 

BİR ARAŞTIRMA 
 

Dilek DÖNMEZ POLAT*   Yasin SOYLU** 

 

Öz 

Kişilerin yaşamış oldukları geçmiş deneyimleri gelecekte alacakları kararlara rehberlik edebilir mi? Bu sorunun 
cevabı 2015 yılında tatillerini Çanakkale’nin Bozcaada destinasyonunda geçiren 10 katılımcı üzerinde 
gerçekleştirilen nitel bir araştırma ile bulunmaya çalışılmıştır.  Çalışmada katılımcıların Bozcaada’da geçirdikleri 
tatile yönelik olarak deneyimlenen ve anımsayan benlik kavramı çerçevesinde gelecekte aynı katılımcıların ilgili 
destinasyona gitme eğilimleri olup olmayacağı öğrenilmeye çalışılmıştır. Analizler anımsanan benliğimizdeki 
deneyimlerin hatırlandığını ve geriye yönelik değerlendirmelerin katılımcıların seçimlerini etkilediğini 
göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Deneyimlenen Bellek, Anımsayan Bellek, Bozcaada. 

 

THE ROLE OF EXPERIENCED AND REMINISCENT MEMORY CONCEPTS IN TOURISM 
SECTOR: A QUALITATIVE RESEARCH WITH TOURISTS VISITING BOZCAADA 

 

Abstract 

Is it possible the past experiences guide on future decisions of persons? The answer to this question was sought 
by a qualitative study conducted on 10 participants who spend their holiday in Çanakkale-Bozcaada in 2015. It 
aimed to understand the participants have a tendency to go to destination in the frame of experienced and 
reminiscent memory as for the holiday spent in Bozcaada. Analysis showed that experience is remembered in 
ourself in reminiscent memory and retrospective evaluation affect the choices of participants.  

Keywords: Tourism, Experienced Memory, Reminiscent Memory, Bozcaada. 

 

GİRİŞ 
Anımsanan hafızamız yaşadığımız deneyimlerimizden çeşitli hikâyeler oluşturur. 

Aslında bir tatil seyahati sırasında binlerce deneyim yaşamamıza rağmen anımsanan 
hafızamız bunların çoğunu önemli bir veri olarak almaz ve bunların birçoğu zihnimizden 
silinir. Ancak sadece ve sadece anımsanan hafızalarımızdaki hikâyelerimiz bizimle birlikte 
serüvenini devam ettirir. Bu hikâyeler bizim bir sonraki alacağımız kararlarda önemli bir rol 
oynamasının yanında, Wirtz’in (2003) çalışmasında da ortaya koyduğu gibi bu hikâyeler 
bizim bir sonraki tatil seçimlerimizdeki karar aşamasını oluşturmaktadır. 

Psikoloji bilimi bireylerin yaşamış oldukları deneyimler ile bireylerin aldıkları 
kararlarda ve sergiledikleri davranışlar arasında otomatik bir ilişki olduğunu söylemektedir 
(Wirtz ve diğ, 2003:2). Bu tanımdan ve de yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde bunun 
anlamı, insanlar geçmişte yapmış oldukları deneyimlerinden memnun ayrılmışlar ise bu 
                                                           
* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Meslek Yüksekokulu, 
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deneyimi tekrarlama arzusuna sahip olurlar. Aynı şekilde eğer bireyin deneyimlerinde bir 
olumsuzluk oluşmuş ve bu da bireyin memnuniyetsizliğine sebep olmuş ise bireyler tekrar 
aynı deneyimi gerçekleştirmek istemezler.  

Daniel Kahneman’ın konuyla ilgili verdiği örnekteki hikâye şöyle gerçekleşmiştir; 
senfoni orkestrası konserini dinlemeye gitmiş biri, müziğin son derece harika olduğunu ve 
muhteşem bir gece geçirdiğinden bahsetmiş ancak konserin son anlarına yakın bir zamanda 
muhtemelen bir hata sonucu oluşan son derece kulak tırmalayıcı bir “cayırtı” (kişinin tarifi) 
meydana gelmiş. Dinleyici bu deneyimini anlatırken duygusal bir ifadeyle bu durumun tüm 
deneyimi olumsuz yönde hatta berbat ettiğinden söz etmiştir (Kahneman, 2011:327). 
Kahneman durumun aslında bu şekilde gerçekleşmediğini, berbat olan şeyin, deneyimin 
kişide yer alan anıları mahvettiğini vurgulamıştır. Kişi 20 dakika boyunca çok güzel bir müzik 
dinlemiş ancak bunun artık bir önemi kalmamıştır. Kişinin deneyimlediği o an ile ilgili 
mevcut kendine kalan ve saklayacağı tek hatıra “cayırtı” ile ilgili olandır ve bu da korkunç bir 
anı olarak nitelendirilmektedir (Kahneman, 2010). 

Deneyim ve beklentilerin öne çıktığı bir başka yer de turizm sektörüdür. Turizm her 
kitleye hitap eden bir sektördür. Bu da müşteri portföyünde çeşitlilik anlamına gelir. Turizm 
faaliyetine katılan kitlenin farklı ekonomik, sosyo-kültürel ve eğitim düzeyine sahip kişilerin 
farklı istekleri, beğenileri, algıları ve  beklentileri olmaktadır.Yamaç ve Zengin (2015)’ e göre 
destinasyon ile ilgili algı bir destinasyonun sahip olduğu turistik arz ve talep kaynakları 
doğrultusunda, turistlerin zihninde oluşan duygu ve düşünceler bütünü olarak tanımlanabilir. 
Bir destinasyonun imaj algısı pek çok faktörden oluşabilir ve etkilenebilir. Destinasyonun 
sahip olduğu doğal kaynaklar, fiziksel özellikler, bölgenin gelişmişlik düzeyi, altyapı ve 
üstyapı hizmetleri, güvenlik durumu, yerel halkın tutumu, savaş, terör, doğal afetler gibi pek 
çok durum bu algıyı etkileyebilmektedir. 

 

 DENEYİMLENEN VE ANIMSAYAN BENLİK  
Kendimiz ve başkaları hakkında düşündüklerimizi ve kararlarımızı almada iki benlikten 

söz etmemiz mümkündür. Birincisi deneyimlenen benlik; bir olayın yaşandığı anda yaşayan, o 
an hakkında bilgiye sahip ve sadece mevcut zamana hükmedebilir benliktir. Yani, 
deneyimlenen “sen” olayı baştan sona yaşayan, o andaki “sen”sindir (Spector, 2012). Diğeri 
ise anımsayan benliktir. Anımsayan benliğimiz yaşadıklarımızın analizini yapar ve 
yaşamımızın hikâyesini yazar ve saklar (Kahneman, 2010). Anımsayan benliğimiz aynı 
zamanda geleceği planlamaya karar verdiğimizde başvuracağımız benliğimizdir (Spector, 
2012). 

İki benliğimiz de aslında kayıt altına aldığı olayları faydalık temelli bir yaklaşımdan 
yola çıkarak belirlemektedir. Faydalık kavramı tarih içinde iki farklı anlamı taşımaktadır. 
Benthame’a göre fayda, acı ve zevklerimizin deneyimlerini ifade eder ve bize ne yapmamız 
gerekliliğini söylediği gibi ne yapacağımızı da belirlemektedir (Bentham, 1789:14). Modern 
araştırmalarda, gerçekleştirilmiş olaylardaki sonuçların faydası, kararlara bizim yüklediğimiz 
ağırlıklar aracılığıyla belirlenir. Fayda gözlenen seçimlerden anlam çıkarır ve seçimleri 
sırasıyla açıklamak için kullanılır (Kahneman, 1999:2). 

Zevk ve acı, deneyimlerimizin yaşandığı bir anın özellikleri olmasına rağmen bunun 
insan tarafından değerinin zamana yayılması sonucu ortaya daha net bir yaklaşım çıkartacağı 
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kesindir  (Kahneman, 1999:2). Yaşadıklarımızın geniş zamana yayılmış sonuçlarının iyi bir 
şekilde değerlendirilebilmesi için Kahneman iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Birincisi, hafıza 
temelli yaklaşım; geçmiş bölümleri ve geçerli veri olarak kullandığımız durumların kişinin 
geçmişe yönelik değerlendirmelerini kabul eder. Deneyimlerin bir bölümünün 
anımsanmasının faydası, kişinin geriye dönük genel değerlendirmelerinin olumlu ya da 
olumsuz sonuçları olarak tanımlanmaktadır. An temelli yaklaşım ise, yaşanılan olay esnasında 
maruz kalınan deneyimlerimizde yer alan acı ve zevkin gerçek zamanlı ölçümlerden ve 
değerlendirmelerden bir olayın deneyimlenen yararını ortaya çıkarır. An-temelli yarar, iyi ya 
da kötünün değerinin ne olduğunu belirler ve mevcut duygusal ve zevke ait deneyimin 
yoğunluğunun belirlenmesine yardımcı olur. Bir bireyin yaşadığı bir olay hakkında sağladığı 
toplam yarar sadece olay esnasında yaşanılan an-temelli yararların kayıt altına alınmasından 
kaynaklanmaktadır (Kahneman, 1999:3). 

Deneyimlenen benliğimiz ve yaşadıklarımızın analizini yaparak bizim kendimize ait 
hikâyelerimizin oluşmasını sağlayan anımsayan benliğimiz, birbirinden ayrı tutulması gereken 
iki çok farklı kavramdır. İşte bu noktada yaşadıklarımızdan elde edeceğimiz mutluluk veya 
mutsuzluk hissi bu iki kavramı birbirine karıştırmamız sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Anımsayan belleğimiz yukarıda da bahsettiğimiz gibi masalcı bir benliktir. Ve aslında bu 
süreç yaşadığımız olayda anılarımızla eşit bir şekilde ilerleyen tepkilerle başlar. Anîden 
oluverir ve anılarımız bize hikâyeyi içselleştirir. Deneyimlerimizden bize yalnızca işte bu 
anımsayan benliğimizin oluşturduğu hikâyeler kalır. 

Bu konunun daha detaylı anlaşılabilmesi için deneyimlenen benlik ile anımsayan benlik 
üzerine klinik deneyler eşliğinde yapılmış bir araştırmaya göz atmamızda fayda vardır. Daniel 
Kahneman’ın 2011 yılında yayınlamış olduğu “Hızlı ve Yavaş Düşünme” (Thinking, Fast and 
Slow) kitabında “Deneyim ve Hafıza” başlıklı yazısında, klinik deneylere tabi tutulan ve 
sürekli gözlemlenerek dakikada bir ağrı düzeylerini rapor edilmesi yoluyla iki kolonoskopi 
tedavisi gören hasta üzerinde deneyimlenen ve anımsayan hafızalarında neler oluştuğu 
yönünde bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde bu tedavi yöntemi hastaların 
değerlendirmeleriyle gerçekten ağrılı işleyen bir süreç olduğu belirtilmiştir (Şekil 1). 

 

 

                                 A Hastası                                                        B Hastası 

     
 

 Şekil 1: Hastaların Ağrı Şiddetinin Dakika Cinsinden Yansıtılması 
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Şekil 1. A ve B hastasının kolonoskopi süreçlerinde yaşadıkları ağrı şiddetlerinin dakika 
cinsinden yansıtılmasını göstermektedir. Net bir şekilde söylenebilir ki B hastasının 
kolonoskopi süresi daha uzun sürmüş ve doğal olarak B hastasının çekmiş olduğu acı A 
hastasına oranla çok daha fazladır. Peki, bu hastalardan hangisi kolonoskopi süresi boyunca 
daha fazla acı çektiğini düşünmektedir? Araştırmacıların tedavi sonrası hastalarla birebir 
yapmış oldukları incelemeler neticesinde, A hastasının kolonoskopi süresindeki anısı B 
hastasının bu süreçteki anısına göre daha kötüdür. Dolayısıyla bu iki hasta içinde yaşanılan 
hikâye birbirinden farklıdır. Aslında önemli olan bu sürecin sonlara yaklaştıkça ve en sonunda 
nasıl bittiğiyle ilgilidir. Ve bu da tüm tedavi düşünüldüğünde A hastası için hikâyenin çok 
kötü bir şekilde bittiğini göstermektedir. Bu durum bize aynı zamanda iki benliğimiz 
arasındaki çelişkiyi de göstermektedir. Deneyimlenen benliğimiz açısından bir değerlendirme 
yapacak olursak muhakkak ki B hastası için -sürecin uzunluğuna bağlı olarak- daha acılı bir 
deneyim gerçekleşmiştir. Araştırmacılar bu sürecin A hastası açısından benzer bir seviye 
çekilebilmesi amacıyla hastanın tedavisinin ( her ne kadar hastanın canını biraz daha yakacak 
olsa da)- biraz daha uzatılmasını sağlamışlardır. Böylece hastanın çektiği acı miktarının tedavi 
devam ettikçe azalacağını ve tedavi sonunda hastanın çektiği acı miktarının ise en aza 
ineceğini ifade etmişlerdir. Bu şekilde A hastasının deneyimlenen benliğine acı verici bir 
süreç eklenmesine rağmen, hastanın tedavi sonrası anımsayan hafızasında yer alacak olan 
anısında, yani anımsayan benliğinde daha iyi değerlendirmeler saklanacağı belirlenmiştir 
(Kahneman, 2011:368). 

İki farklı fayda yaklaşımı kriteri neticesinde bir değerlendirme sunacak olursak eğer, bu 
durumdaki en önemli kriterler yaşanılan anlar ve yaratılan hikâyenin nasıl sonlandığıdır. Bir 
bireyin bugüne kadar yaşamış olduğu zamanın ne ölçüde değerli gerçekleştiğinin 
belirlenmesinde deneyimlenen faydanın değil, anımsanan faydanın ne ölçüde mutluluk 
barındırdığı önemli hale gelmektedir. Her iki yaklaşım kavramı içinde mutluluk noktası 
birbirinden farklıdır. Anımsanan fayda için mutluluk, bireyin yaşantısını ne kadar mutlu 
sürdürdüğü ile ilgili değil, geriye doğru baktığında yaşantısı hakkında ne kadar tatmin olmuş 
olduğuyla alakalıdır (Kahneman ve diğ., 1997:385). 

Beklendiği gibi deneyimlenen benlik yaşadığımız zaman süreci içerisinde sürekli olarak 
gerçekleşmeye devam eder. Peki, yaşantımız boyunca devam eden ve deneyimlenen 
benliğimizde yer alacak bu anılarımıza ne olur? Psikoloji biliminde deneyimlenen anlarımız 
üç saniyelik dilimleri kapsar ve günlük hayatımızda bu anlar on binleri ifade etmektedir. Bu 
anılarımızın büyük çoğunluğunun ise yaşantımızda hemen hemen hiçbir değeri yoktur. 
Deneyimlenen benliğimizin yaşadığı ve bir kısmını kaydettiği bu anlarımızın birçoğu – 
deneyimlediğimiz anlarda yaşananlar pek tabii ki yaşamımızın ta kendisi olmasına rağmen– 
anımsayan benliğimiz vasıtasıyla değerli anlar olarak görülmez veya bizim için bir anlam 
ifade etmediği için göz ardı edilir (Kahneman, 2010).  

 

TURİZM SEKTÖRÜNDE DENEYİMLENEN VE ANIMSAYAN BENLİK  
 
Destinasyonlar, tüketicilere bütünleşik deneyimler sunan turizm ürünlerinin karması 

olarak tanımlanabilmektedir. Destinasyonlar ülke, ada veya şehir gibi iyi tanımlanmış bir 
coğrafi bölge olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber destinasyon, artan bir şekilde; 
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tüketicilerin seyahat güzergahlarına, kültürel geçmişlerine, ziyaret amaçlarına, eğitim 
seviyelerine ve geçmiş tecrübelerine göre öznel olarak yorumlanabilen, algısal bir kavram 
olarak görülmektedir (Buhalis, 2000: 97). Modern pazarlama teorilerine göre en etkin 
pazarlama yöntemlerinden biri ileri düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşmak ve bu yolla 
sadık bir müşteri altyapısı oluşturmaktır (Yoon ve Uysal, 2005). Turistlerin bir destinas-
yondan memnun veya memnun olmadan ayrılmalarını etkileyen birçok neden olabilir. 
Destinasyona ulaşım, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin kalitesi, eğlence imkanları, 
yerel halk ve esnafın davranış ve tutumları ve fiyatlar gibi birçok neden turistlerin tatil 
değerlendirmelerinde önemli rol oynayabilmektedir (Kozak 2003). Bu bilgiler ışığında 
destinasyon pazarlamasında başarıya ulaşmak için turistlerin destinasyondan her açıdan 
memnun ayrılmalarını sağlamak gerekmektedir. (Laws, Scott ve Parfitt 2002). 

Tatiller, geziler, aileyle veya arkadaşlarla yapılan günübirlik seyahatler, akademik tatil 
dönemleri gibi dinlenme ve eğlence faaliyetleri hayatımızın ve sosyal kurumların önemli bir 
parçasıdır ve genellikle kişinin olumlu beklentilerine yönelik olarak şekillenir (Mitchell ve 
diğ., 1997:2). Sahip olduğumuz iki benliğimiz de birbirinden oldukça farklıdır. Bu farkın 
oluşmasındaki en belirgin değerlendirme ise benliklerimizin zamanı nasıl kullandıklarıyla 
ilgilidir. Deneyimlenen benliğimizin çerçevesinden baktığımızda, birey iki haftalık bir tatile 
çıktığında, ikinci hafta gerçekleşecek olan tatil deneyimi de birinci haftadaki gerçekleşmiş 
olan tatil deneyimi kadar iyi ve güzeldir. Yani iki haftalık bir tatil, bir haftalık tatil ile 
kıyaslamaya sokulduğunda tatilci için iki kat daha iyi olacaktır. Anımsayan benliğimizdeki 
değerlendirme ise bu şekilde gerçekleşmez. Bu benliğimiz için iki haftalık bir tatil planlaması 
nadiren bir haftalık bir tatil planlamasından daha iyi şekilde gerçekleşir. Çünkü yukarıda 
belirttiğimiz bu iki benliğimizin tanımlamaları ışığında, böyle bir durumda çok fazla yeni 
hatıra oluşmaz. Yine sabah uyanılacak, açık büfe kahvaltı yapılacak, biraz güneşlenme ve 
yüzme belki bir tekne turu, ardından destinasyonun gezilmesi, yapılacak benzer alışverişler, 
güzel ama tekrarlanan bir akşam yemeği zamanı, biraz eğlence ve müzik ve son olarak 
dinlenme, yani hikâyemizi değiştirebilecek bir durum oluşmayacaktır. Zaman bu iki benlik 
arasındaki en belirgin kıstastır (Kahneman, 2010).  

Buradan yola çıkarak bu durum, tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin tatilcilere 
sunacakları seyahat planlamalarında ve paket tur organizasyonlarında daha ayrıcalıklı ve 
benzer olmayacak çekiciliklerin yaratılmasına dikkat etmeleri gerektiğini ve yine otel 
işletmelerinin de konuklarını daha fazla özel hissettirecek, onların farklı deneyimler 
yaşamalarına olanak sağlayacak ayrıntıları düşünmeye zorlayacaktır. Aslında, yapılmış olan 
araştırmalar ışığında neticesinde elde etmeye çalışacağımız nokta şudur ki, Daniel 
Kahneman’ın söylemiyle bir tatilci, tatil kararını etkileyen anımsayan hafızasındaki anıları 
sebebiyle geçekleştirmiş olduğu tatilinden memnun ayrıldı mı? Ve benzer bir tatil deneyimini 
yaşamak ister mi? Bireylerin deneyimleri gelecekte alacakları kararları etkiliyor, fakat 
bireyler geçmiş deneyimleri hakkında tatmin olup olmadıklarını ne kadar biliyorlar? Bu 
konunun araştırılmasında, araştırmacılar yapmış oldukları çalışmalarda genellikle bireylere, 
yaşayacakları deneyimlerin öncesinde, deneyimin yaşadığı anda ve deneyimin gerçekleştirilip 
yaşadıkları yere dönmeleri akabinde yapılan anketlerle bu üç zamandaki değerlendirmeleri 
öğrenmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Mitchell ve arkadaşlarının (1997) yapmış oldukları çalışmada, araştırmacılar 
Kaliforniya bisiklet turuna katılan katılımcılara, tur öncesinde gerçekleştirecekleri seyahat 
hakkındaki beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri, tur sırasında belirli gün aralıklarıyla 
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(2.gün, 4.gün, 6. gün gibi) on iki sefer gerçekleştirilen ve tur sonrasında geriye dönük olarak 
seyahatleriyle ilgili bir değerlendirme yapabilmeleri için çeşitli yöntemler uygulanmış. Bu 
değerlendirme süreçlerindeki verilerin birbirleriyle uyumlu olup olmadığı araştırılmıştır. 
Sonuçlar neticesinde katılımcıların tur sırasındaki değerlendirmelere bakıldığında, aşırı 
yağmurun oluşturduğu mutsuzluklar, çok fazla ciddiye alınmayan ve eğlence düzeyi düşük 
arkadaşlıkların gerçekleştiği, fiziksel yorgunlukla alakalı ve buna benzer değerlendirmelere 
ilişkin yanıtlar ve şikayetler alındığı gözlemlenmiştir. Bu durum tur sırasında katılımcıların 
mutsuzluklarına ilişkin bir durumu ortaya çıkarmıştır. Ancak katılımcılarla tur sonrasında 
gerçekleştirilmiş olan anketler neticesinde, kişilerin geriye dönük anımsayan hafızalarında yer 
etmiş olan değerlendirmelere bakıldığında ise umut verici iyilikte sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
Yani katılımcılar yağmur esnasında gerçekleşmiş olan komik bir detayı hatırlamışlar, 
yaşanılan arkadaşlıkların hiçte o kadar kötü gelişmediğinin farkına varmışlardır. Benzer 
şekilde olumlu gerçekleştiğini düşündükleri bazı durumların ise geriye dönük 
değerlendirmelere baktıklarında olumsuz bir anıya dönüşmesiyle karşılaşmışlardır. 

Deneyimleyen benlik ile anımsayan benlik arasındaki bu farklılıkları, Mitchell ve 
arkadaşlarının (1997) Avrupa seyahati yapan tatilcilere yönelik çalışmalarında ve Robert 
I.Sutton’un (1992) Disneyland ve Disney World’ü ziyaret eden tatilcilere yönelik 
çalışmalarında da görmek mümkündür. Benzer bir çalışma Wirtz ve arkadaşları (2003) 
tarafından, 8 haftalık bahar tatillerini geçirmek üzere, planlanmış bir tatil organizasyonuna 
katılımı sağlanan farklı milletlerden kişilerin bu üç zaman dilimi içerisinde, özellikle 
deneyimlenen (tatil sırasında) ve anımsayan (tatil sonrasında) değerlendirmelerine ilişkin bir 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada ayrıca katılımcılara, tatillerini beş pozitif durum (hoş 
sohbet, mutlu, sakin, keyifli ve neşeli) ve beş negatif durum açısından yine bu üç zaman 
diliminde değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuçlar gösteriyor ki katılımcıların benzer bir tatili 
yapmak istemelerine yol açan hisler anımsayan benliklerinde sakladıkları hikâyeler 
neticesinde oluşmaktadır. Pozitif ve negatif durum değerlendirmelerine bakıldığında ise, 
deneyimlerin yaşandığı andaki olumlu görüşler anımsayan benliğin etkisiyle tatil sonrası daha 
da olumlu hale gelirken, deneyimlerin yaşandığı andaki olumsuz görüşlerde yine bu 
benliğimiz vasıtasıyla daha da olumsuz hale dönüşmektedir. Olumsuz durumlar ile tatili tekrar 
etme arzusu arasında da negatif bir korelasyon oluşmaktadır (Wirtz, 2003:4). 

Kahneman geçmişe yönelik raporların, gerçek deneyimlerin yanılabilir bir tahmini 
olduğunu tartışmaktadır. Nitekim bu gerçek deneyimler sadece deneyim esnası boyunca 
yaşanan hisler, on-line düşünceler ve bireylerin anılarının ölçülmesiyle belirlenebilir. Geçmişe 
yönelik deneyimlere dikkat etmemizi gerektiren hala çok önemli sebepler var. Gelecek 
davranışları profilinde on-line raporlar objektif deneyimlerin ölçülmesinde daha iyiyken, 
geçmişe yönelik ölçümler bazı noktaların eşit bir şekilde önemli olduğunu tahmin etmede 
daha iyidir. Gerek Disneyland’a bir seyahat düşünen, gerek eski sevgiliyle bir buluşma 
ayarlayan, gerekse de yeni bir şehre taşınmada bireyler, kararlarını - en azından kısmen - 
yaşamış oldukları önceki deneyimlerine dayandırırlar. 

 
Yukarıda bahsedilen teorik kısımdan da anlaşılacağı üzere turistik ürün dahil herhangi 

bir ürünün yani bir destinasyonun da dünyada başarılı olabilmesi için, öncelikle ürünü 
oluşturan öğelerin iyi irdelenmesi, ürünle ilgili neyin ne anlam ifade ettiğinin bilinmesi ve bu 
anlamların yönlendirilmesi şarttır (Avcıkurt, 2004:1). İç ve dış hedef kitlelerin destinasyonları 
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nasıl algıladığı ancak bu şekilde anlaşılabilir ve destinasyon imajı dinamik tutulabilir (İlban, 
2008). 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı yukarıda tanımlanmaya çalışılmış olan 

deneyimlenen ve anımsayan benlik kavramı içerisinde, tatilcilerin seyahatleri sonrasında 
ikamet ettikleri yere geri döndüklerinde destinasyonda yaşadıkları deneyimlerinden olumlu 
veya olumsuz, belleklerinde oluşan hikâyeleri anlamaya çalışmaktır. Çünkü biliyoruz ki bu 
hikâyeler tatilcilerin tekrar aynı destinasyona gitme arzularını ortaya çıkaracak veya yeni 
destinasyon seçimlerinde bir önceki yaşadıklarına benzer özellikler arayacaklardır. Bu 
amaçla, çalışma 2015 yılında yaz tatilini Çanakkale ilçesi Bozcaada’da geçiren 10 tatilciye 
yönelik gerçekleştirilmiştir. Wirtz ve arkadaşlarının (2003) çalışmasında kullandığı soru 
içerikleri örnek alınarak, araştırmada yer alacak tatilcilere, seyahatleri öncesindeki Bozcaada 
ile ilgili ve tatil deneyimlerinin nasıl geçeceğine ilişkin beklentileri sorulmuştur. Tatil 
sonrasında ise genel bir değerlendirmeleri ve ardından dört olumlu ve dört olumsuz duygu 
yoğunluklarına ilişkin yaşadıkları deneyimlerinden bahsetmeleri istenmiştir. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve doküman incelemesi 
gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 
gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma 
olarak tanımlamak olanaklıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniğini kendi içinde 
yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak sınıflamak 
mümkündür. Yarı yapılandırılmış görüşmede sorular önceden belirlenir ve bu sorularla veriler 
toplanmaya çalışılır (Kuş, 2007). 

 
Araştırmanın Ana Kütlesi: Araştırmaya katılacak tatilcilerin belirlenmesinde ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemdeki anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü 
karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Bu ölçütler araştırmacı tarafından 
oluşturulabileceği gibi daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013). Katılımcıların seçiminde, 2015 yaz tatilini en az üç günlük bir program olması 
koşuluyla Bozcaada’da geçirmiş olmaları temel ölçüt olarak kullanılmıştır. Bu ölçütler 
dikkate alınarak, katılımcılar, sosyal medya siteleri yardımıyla ve tatil blokları aracılığıyla 
belirlenmiştir. Görüşmeler gönüllülük esasına göre, katılımcılara konuyla ilgili detaylı bir 
anlatımın da içinde yer aldığı görüşme formlarının e-mail yoluyla katılımcılara 
ulaştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Tablo-1’de araştırmaya katılan görüşmeciler ile ilgili 
bilgiler görülmektedir. 
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 Tablo 1:  Araştırmaya Katılan Görüşmeciler İle İlgili Bilgiler. 
Katılımcıların 
Bilgileri K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8  

K9 
 

K10 

Yaşınız 30 33 25 33 29 21 32 32 30 35 

Cinsiyetiniz Erkek Kadın Erkek Erkek Erkek Kadın Kadın Kadın Erkek Erkek 

Seyahati 
kiminle 
gerçekleştirdiniz 

Eş Eş 
Kız 

Arkadaş 
Eş 

Kız 

Arkadaş 
Arkadaş Arkadaş Eş 

 
Eş 

 
Eş 

Seyahati ne 
zaman 
gerçekleştirdiniz 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
 

2015 
 

2015 

Bozcaada’da 
kaç gün kaldınız 3 gün 5 gün 5 gün 3 gün 2 gün 10 gün 4 gün 3 gün 

 
10 gün 

 
5 gün 

Eğitim 
durumunuz Lisans Lisans Lisans Doktora Lisans Lisans Lisans 

Yüksek 
Lisans 

 
Lisans 

 
Lisans 

Tatile çıkma 
sıklığınız 

Yılda 

iki kez 

Yılda 

bir kez 

Yılda 

üç kez 

Yılda 

bir kez 

Yaz ve 
sömestr 
tatilleri 

Yılda 

bir kez 

Yazları 
oldukça 

fazla 
Sürekli 

 
Her yaz 

 
Yılda 
iki kez 

En beğendiğiniz 
destinasyon 

Çıralı/ 

Antalya 
Marmaris Bozcaada Marmaris Bozcaada Bozcaada Bozcaada İtalya 

 
Bozcaada 

 
Bozcaada 

 
Veri Toplama Süreci: Araştırma verileri 1 Ocak - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında yarı 

yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Bu süre zarfında katılımcılara belirli bir 
zaman dilimi verilmeyerek, anımsayan belleklerindeki hikâyelerinin detaylarının da 
düşünülerek serbestçe cevap vermeleri sağlanmıştır. Anlaşılmayan sorular, katılımcılara 
tekrar açıklanarak derinlemesine bir bilgi süreci amaçlanmıştır. 

 

Veri Analiz Tekniği: Görüşme formundan elde edilen verilerin analizinde betimsel 
analiz tekniği kullanılmıştır. Betimleme aşamasında araştırmada toplanan verilerin 
araştırmanın amacına ilişkin olarak neleri söylediği ya da hangi sonuçları ortaya koyduğu ön 
plana çıkmaktadır. Veriler, görüşme sürecinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate 
alınarak sunulur (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

 
BULGULAR 
Bozcaada destinasyonuyla ilgili katılımcılardan ilk olarak Wirtz ve arkadaşlarının 

(2003) çalışmasında yer alan ve katılımcıların seyahatlerinin başlamadan önceki düşüncülerini 
belirtmeleri yani Bozcaada seyahatinin nasıl geçeceğine ilişkin bir değerlendirme yapmaları 
istenmiştir. Buradaki amaç, tatilciler, eğer daha önce Bozcaada’ya gelmemişlerse bu 
destinasyonu seçmelerindeki sebepleri öğrenmektir. Eğer geldiler ise hangi güzel anıların 
buna vesile olduğunu anlamaya çalışmaktır. Bu doğrultuda katılımcılara ilk olarak, “Bozcaada 
tatiline çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum”, “Bozcaada tatilinin çok eğlenceli olacağını 
düşünüyorum” ve “Bozcaada’ya yapacağım tatilden çok memnun olacağım” gibi yukarıda 
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belirtilen nedenleri öğrenebilmek adına sorular sorulmuştur. Katılımcıların bu düşüncelerine 
ilişkin ifadeleri şu şeklide gerçekleşmiştir: 

 “Daha önce sürekli belirli aralıklarda günü birlik olarak ziyaret ettiğim, ancak adanın 
bütün her yerini keşfedemediğim için bu tatili sabırsızlıkla bekliyorum” (Katılımcı 1), 
“Bozcaada’nın iklimini seviyorum. Kuzey Egede bulunması bir avantaj güneyin görece daha 
sıcak ve daha nemli bıktırıcı havası adada yok. Deniz suyu sıcaklığının düşük olması, 
plajlarının temiz olması da hoş. Otantik dokunun korunmuş olduğu modern çizgilerin 
samimiyetsizliğinden uzak farklı bir çekiciliğe sahip bir tatil yeri olduğunu düşünüyorum” 
(Katılımcı 5). “Bozcaada’nın sessiz, sakin ve kendine has dokusunu çok seviyorum” 
(Katılımcı 3). “Daha önce Bozcaada'ya giden arkadaşlarımdan çok güzel olduğunu ve 
tatillerinin çok güzel geçtiğini duydum. Bu yüzden ben de güzel geçeceğine inanıyorum ve 
sabırsızlıkla bekliyorum” (Katılımcı 6). 

Katılımcıların büyük çoğunluğu daha önceden Bozcaada destinasyonunu ziyaret 
etmedikleri için, buranın keşfedilmeye değer bir yer olduğu noktasında ortak görüşler 
belirtmişlerdir. Katılımcılar “Yeni yerleri keşfetmenin harika olacağını düşünüyorum” 
(Katılımcı 1 ve Katılımcı 2), “Bozcaada’nın temiz plajları ve entelektüel gece hayatı, 
beklentilerimi karşılayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum” (Katılımcı 3), ve “Çalışma 
sezonunun yorgunluğunu, stresini Bozcaada’nın huzur verici ve egeyi orijinal olarak temsil 
eden otantik mimari dokusunda, havasında, sakinliğinde atacağım. Doğal güzelliklerinin 
nimetlerinden yararlanacağım. Dinleneceğim, enerji depolayacağım, güzel fotoğraflar 
çekeceğim. Yerel tatlar reçeller, kurabiyeler, dondurmalar, deniz ürünlerini tüketeceğim. 
Yunan-Türk ortak kültürünü hissettiğim sokak restoranlarında, sahildeki barlarda, 
Cenevizlilerden kalma tarihi kalede vakit geçireceğim” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 

 Benzer görüşler ise “Bozcaada’nın bozulmamış mimari yapısı ile iş telaşından bunalan 
kişiler açısından son derece sakin ve sessiz bir yer” (Katılımcı 4 ve Katılımcı 5), “Sokak 
aralarındaki restoranların atmosferinden ve adanın bütün sokaklarındaki tarihi yerlerin 
güzelliklerinden faydalanmak lazım” (Katılımcı 2), “Bozcaada restoranları, otelleri ve 
koylarıyla çok güzel ve çok huzurlu bir yer. Daha kalabalık yerlerde tatil yapmaktansa böyle 
küçük ve huzurlu bir yerde tatil yapmayı tercih ederim. Bu yüzden memnun kalacağımı 
düşünüyorum” (Katılımcı 6), “Daha önce her yaz Bozcaada’ya gittim ve her seferinde çok 
eğlenceli, keyifli geçti. Huzurlu ve samimi ortamı, stresten uzak mutlu insanların gülen yüzü 
yoğun iş temposundan çıkıp izin kullandığınız yaz dönemlerinde oldukça dinlenmenizi ve iş 
stresinden uzaklaşmanızı sağlıyor” (Katılımcı 7), “Bozcaada’ya daha önce birçok kez 
geldiğim için eğlenceli bir tatil imkânı sağlamak için bütün donanımlara sahip olduğunu 
düşündüğüm hayran olduğum bir yer burası” (Katılımcı 8), “Her ne olursa olsun olumlu 
olumsuz anlamda ancak her yıl gelmeye özen gösterdiğim ve geldiğim ender yerlerden biri ve 
geçirdiğim o güzel tatil deneyimlerim özellikle güneşli günlerin başlamasıyla birlikte adaya 
gelme isteğimi arttırıyor” (Katılımcı 10), “Bozcaada büyülü bir yer” (Katılımcı 4) şeklinde 
ifade edilmiştir. Katılımcıların değerlendirmelerine bakılacak olursa, tatil öncesi beklentilerde 
genellikle dikkat çeken ifadeler Tablo 2’de yer almaktadır. 
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  Tablo 2: Katılımcıların Tatil Öncesinde Bozcaada İle İlgili Değerlendirmeleri. 
 Sakin 

ve 
huzurlu 
bir yer 
olması  

Keşfedebile
cek bir yer 
olması 

Uzun 
zamandır 
planlanan 
bir tatil 

Fotoğraf 
çekmek 
için 
harika bir 
yer 

Kendine 
has bir 
mimari 

dokusu 
var 

Temiz 
plajları 
ve 
denizi 

Eğlenceli 
gece  

hayatı 

Trafik ve 
kargaşad
an uzak 

Türk 
ve 
Yunan 
ortak 
kültürü 

Leziz 
yemeklerin 
sunulduğu 
restoranlar 

 (K
at

ılı
m

cı
la

r
) 

1,2,3,4, 

5,6,7,8,
9,10 

1,2,4,6 1,2,4,5,6,
9,10 

1,2,4,5 2,5,7 1,2,3,4, 

5,6,8,9 

3,4,5,6,10 2,5,7 5 1,2,3,4, 

5,6,7,8,9 

 

Tatil öncesinde destinasyonla ilgili beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde 
katılımcıların tamamı özellikle adanın sakin ve huzur verici ortamına değinmiştir. Katılımcılar 
ayrıca Bozcaada’nın otantik mimarisinden bahsetmiş ve keşfedilecek bir destinasyon olarak 
görüldüğünü ifade etmiş ve katılımcıların büyük çoğunluğu beklentilerine dayanarak 
destinasyon çekim unsurlarını sıralamışlardır. Tatil öncesi değerlendirmeler ışığında 
söylenebilir ki katılımcıların çoğu– kimisi daha önce gelip beğenmesi sebebiyle, kimisi kendi 
araştırmaları veya çevresinde Bozcaada’ya gelmiş kişilerin olumlu referanslarıyla – bu tatil 
planını çok öncesinden araştırıp bilgilenmiş şeklinde adayı ziyaret etmektedir. 

Katılımcılardan, seyahatlerinin sonrasındaki değerlendirmelerine ilişkin bilgi alabilmek 
için yine Wirtz ve arkadaşlarının (2003) yapmış oldukları çalışmadan yola çıkılmıştır. Bu 
aşamada katılımcılara, “Bozcaada’ya yapmış olduğum tatil eğlenceliydi veya değildi, çünkü”, 
“Bozcaada’ya yapmış olduğum tatil dinlendiriciydi veya değildi çünkü” ve “Bozcaada 
destinasyonu her özelliğiyle muhteşemdi veya değildi çünkü” ifadelerine karşın görüşleri 
alınmaya çalışılmıştır. Buradaki amaç, kişilerin deneyimledikleri anların hangi özelliklere 
sahip olanlarının, kişinin seyahatlerinden çok sonra bile anımsanan hafızalarındaki hikâyelere 
dönüştüğüdür. Tatil sonrasında katılımcıların 2 ile 4 ay arasında bir zaman zarfı geçmesi ideal 
süre olarak kabul edilmektedir. Araştırmaya konu olan Wirtz ve arkadaşları (2003), Mitchell 
ve arkadaşları (1997) ve Robert I.Sutton’un (1992) çalışmalarında bu süre tatil öncesi 2 hafta 
ile 1 ay, tatil sonrası ise 1 ay ile 4 ay arasında kabul edilmiştir. Çalışmadaki katılımcıların 
belirlenmesinde bu süre dikkate alınarak uygun katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Katılımcıların, görüşme formunda yer alan olumlu ve olumsuz ifadelere verdikleri 
yanıtlardan önceki genel değerlendirmeleri şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Tatil esnasında, şehirlerin yoğunluğundan çok uzak, geceleri sakin ve dinlendirici bir 
ortamın (katılımcı 1, katılımcı 2, katılımcı 3 ve katılımcı 6, katılımcı 8) yanında, “kaldığımız 
yerin planlamasıyla kumsalda gerçekleştirilen ateş başı sohbetlerin ve müziklerin güzel 
olduğunu ancak adadaki işletmelerin genelinde fiyatların yüksekliğinden ve buna karşı 
kalitenin düşüklüğünden bahsedebilirim” (Katılımcı 1). 

“Bozcaada destinasyonu her özelliğiyle muhteşemdi, çünkü Bozcaada turizm 
destinasyonu açısından, ada olması sebebiyle diğer turizm bölgelerine göre avantajlı durumda. 
Adanın karayla olan bağlantısı sadece deniz yoluyla yapıldığı için adanın doğal kültürü ve 
mimari yapısı bozulmamış ve korunmuştur” (katılımcı 3). Katılımcı 4; tatilin dinlendiriciliği 
bakımından zayıf geçtiğini ancak bu durumun tamamıyla adaya gerçekleştirilen tatil süresinin 
kısalığıyla ilgili olduğunu vurgulamıştır. Tatil kısa olduğu için yapılacak o kadar şeyin 
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arasından dinlenmeye vakitlerinin kalmadığından bahsetmiştir. “Bozcaada romantik bir ada. 
Feribotla adaya yanaşırken daha inmeden küçük bir Rum kasabasına geldim diyorsun. Yani 
seni cezbeden şey küçük bir yerleşim, otantik yapılar, ahşap ve taş evlerin görsel çekiciliği, 
ege kültürünü hissedişin, fotoğraf çekmek için o kadar zengin ki her sokak her ev… Bozcaada 
deyince tatil gözümün önünden geçtiğinde huzur metnimin ana başlığı haline gelebiliyor. 
Sakinlik, huzur, doğal güzellikler, Bozcaada’nın kendine özgü tatları ve  mezeleri, sosyal 
anlamda sıcak ve samimi insanlar ki günümüzde özellikle büyük şehirlerde bunu görmek zor. 
Her yıl kısa sürede  olsa tatil yapacak olduğumu düşünürsek eğer memnun olduğum bir yer” 
(katılımcı 5) ifadesiyle katılımcı 6’nın görüşüyle benzer şekilde Bozcaada tatillerinin 
mükemmel geçtiğini söylemişlerdir. “Ada’nın huzurlu ortamında dinlenmek büyük şehir 
yaşam temposundan sonra çok çok keyifli. Ayrıca Ada’nın yakın olması da bir hafta sonu bile 
gidip dinlenmek için büyük bir şans. Ada da bir yürüyüşe çıktığınız zaman bile güler yüzlü 
aynı insanları birkaç defa görmek o samimi ortamı oluşturuyor belki de. Kaldığım süre 
içerisinde erkek arkadaşım ile birlikte, birçok insan ile iletişim kurma şansı yakaladık. Bu çok 
kıymetli bir durum. Bu samimi ortam insanın ruhuna işliyor” (katılımcı 7). Katılımcı 8, 
adanın harika plajları, harika restoranları ve huzur bulacağınız noktaları var derken, bir 
anlamda katılımcıların büyük çoğunluğunun hem fikir olduğu kalabalıkla ilgili şikayetinde ise 
“Bozcaada destinasyonu her özelliğiyle muhteşem değildi, çünkü eskiye göre daha popüler 
olduğu için çok kalabalıklaşmaya başladı ve adanın alt yapısı buna uygun değil” ifadesine yer 
vermiştir. 

Tatil sonrasındaki genel değerlendirmelere bakıldığında, katılımcıların özellikle adanın 
sakinliğinden, çiftler için romantik bir ortam sunduğundan, bozulmamış bir kültüre ev 
sahipliği yapmasından, sokaklarındaki ve mimari yapılarındaki güzelliklerden, küçük bir tatil 
kasabası görüntüsünden, yaşayanların ve çalışanların güler yüzlü samimi davranışlarından ve 
tam bir ada hüviyetine sahip olduğundan genel anlamda bahsettikleri görülmüştür.   

Ada yaz aylarında, özellikle İstanbul gibi metropol bir şehre yakınlığı sebebiyle hafta 
sonları aşırı bir kalabalığa maruz kalmaktadır. Çanakkale halkının da hafta sonları 
destinasyona aşırı ilgili göstermeleri sebebiyle de Bozcaada, belki de katılımcıların anımsanan 
hafızalarında yer etmiş olan sakinlik açısından ve bozulmamış çeşitli yapı özelliklerine 
yönelik bir olumsuzluk ortaya çıkarmaktadır.  

Bu durumu katılımcı 7; “Doğru zamanı seçip gitmek gerek. Yoksa o kalabalık adanın 
özelliklerini bastırabiliyor” şeklinde ifade etmiştir. Buda tatilcilerin deneyimlerinde çeşitli 
olumsuzları meydana çıkarmaktadır ve kişilerin anımsanan hafızalarında daha olumsuz 
hikâyelerin dolayısıyla da, çalışmamızın amacını yansıtacak olan, kişilerin tekrar aynı 
destinasyona gelme arzularına darbe vuracaktır. İşletmelerin ve yerel yönetimlerin bu 
hususlara dikkat etmesi ve yoğun ilgiye karşı çeşitli önlemler alması gerekmektedir. Örneğin, 
adadan dönüş sırasında vapur sırası bekleyen araç trafiğinin, sadece vapuru dolduracak sayıda 
aracın şehrin içine sokulması ve geri kalan araç sahiplerine vapura biniş için saat verilerek 
araçların merkez dışında bekleme yerlerine yönlendirilmesiyle, adanın sakin ve huzur dolu 
kimliğine zarar verilmemiş olması güzel bir uygulamadır. Bu da tatilcinin deneyimine yansır 
ve destinasyon hakkındaki anımsanan hafızasındaki hikayesiyle örtüşür. Adanın otantik 
mimarisinin sürekli korunmasıyla, kişilerin yine anımsanan hafızalarında yer etmiş olan bu 
husus hakkındaki düşünceleri tutarlılık sağlamış olur. İşletmelerin, çalışanlarının 
motivasyonunu en üst düzeyde tutarak onların misafirlere karşı güler yüzlü ve samimi 
davranmalarını sağlamaları gerekir. Bu durum içsel pazarlamayı, yani dış müşterilerden önce, 
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çalışanların iç müşteri olarak görülmesini ve buna uygun düzenlemelerin yapılmasını 
gerektirir. Onların motivasyonu, ifadeleriyle dış müşterilerin motivasyonlarına yansıyacaktır. 
Çünkü katılımcıların büyük çoğunluğu adadaki bu samimiyetten ve hoş ortamdan 
bahsetmişlerdir. Katılımcıların anımsanan benliklerindeki hikayeleri belirtme dereceleri Tablo 
3’de yer almaktadır.  

Tablo 3: Katılımcıların Anımsanan Benliklerindeki Hikâyeleri Belirtme Derecesi. 
Olumlu Hikâyeler 

Belirten Katılımcılar 

Olumsuz Hikâyeler 

Belirten Katılımcılar 

Keşfedilmemiş yerler Katılımcı 1,4 Otopark yetersizliği Katılımcı 1, 8 

Müzikler Katılımcı 1, 6, 10 Otel ücretleri Katılımcı 1, 2, 4 

Akşamları oluşan sakinlik Katılımcı 1, 5, 6, 9, 10 Kalitesiz hizmet Katılımcı 1, 2, 3, 
4, 6 

Gün batımı Katılımcı 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10  Ulaşım yetersizliği Katılımcı 1, 3, 5, 
8 

Yöreye özgü tatlar Katılımcı 2, 5, 6, 10 Konaklama hizmetinin kötülüğü Katılımcı 2, 4 

Dar sokaklar ve oradaki 
restoranlar 

Katılımcı 2, 4, 6, 7, 10 Genel olarak fiyatların yüksekliği Katılımcı 2, 4, 5, 
8 

Yalnız kalınabilecek sakin 
yerler 

Katılımcı 2, 4, 7, 9, 10 Şarap tadımının yasaklanmış 
olması 

Katılımcı 3 

Temiz deniz ve plajlar Katılımcı 3, 5, 6, 7, 8, 9 Müşterilere karşı özensiz 
davranışlar 

Katılımcı 3, 6 

Dalış yapmak Katılımcı 3, Sinirli insanlar ve korna sesleri Katılımcı 5, 6, 10 

Ada olması, karayla 
bağlantısının olmaması 

Katılımcı 3, 5 Plajlardaki duş kabinlerinin 
eksikliği 

Katılımcı 6,  

Gizli ve sakin koylar Katılımcı 3, 5, 8 Sahipsiz bırakılmış evcil 
hayvanlar 

Katılımcı 6,, 10 

Şarap tadım yerleri Katılımcı 4, 6, Kalabalık Katılımcı 1, 5, 7, 
10 

Rüzgar gülleri Katılımcı 3, 5, 8, 10 İşletmelerin doğal ve tarihi 
dokuyu bozan yerleşimleri 

Katılımcı 3, 7 

Romantik bir yer Katılımcı 5, 6, 7, 8 Saygısız tatilciler Katılımcı 8 

Taze deniz ürünleri Katılımcı 3, 6, 9   

Samimi insanlar Katılımcı 2, 4, 7, 8, 9   

Otel hizmeti Katılımcı 3, 10   

 

Araştırmada katılımcıların adada geçirdikleri zamanla ilgili anımsanan benliklerinde 
kalan, özelliklede araştırmada yer alan olumlu (1: iyiydi, 2: eğlenceliydi, 3: sakindi, 4: özeldi) 
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ve olumsuz (1: kötüydü, 2: sinirliyim, 3: hoş olmayan, 4: üzüntülüyüm) duygu durumlarına 
karşı sakladıkları hikâyeleri anlamaya yönelik değerlendirme yapmaları istenmiştir. 
Katılımcıların tatilleri hakkındaki geriye dönük değerlendirmelere bakıldığında, 
deneyimlenen benlik ve anımsanan benlik kavramları üzerine kurulmuş olan bu çalışmadaki 
hikâyelerini şu şekilde belirtmişlerdir: 

“Bozcaada karayla bağlantısının olmaması sebebiyle daha sakin bir yer. Kalabalık olan 
plajları olduğu kadar sakin olan gizli güzellikteki koyları da var” (katılımcı 3). “Ada sakin, 
adada yaşayan insanlar sakin ve mutlu, bu insana işliyor. Adada olanların adaya ve birbirine 
saygısı var, bu da o sakinliği yaşatıyor” (katılımcı 7). Katılımcıların büyük çoğunluğu aslında, 
tatil öncesi adaya yönelik tahminleriyle tutarlı bir şekilde yaşadıkları deneyimlerinden ve 
geriye yönelik değerlendirmelerinden adanın sakin, huzurlu, samimi bir yer olduğundan 
bahsetmiştir. Bu aslında Bozcaada’nın genel en temel özelliklerinden biridir. “Akşamları daha 
sakin ve huzurluydu. Araç gürültüsü de azdı” (katılımcı 1) değerlendirmesi ağır basan bir 
görüştür. Adanın akşamlarının biraz daha sakin ve sesiz olmasının nedeni, Bozcaada’ya civar 
şehirlerden ve Çanakkale’den günü birlik ziyaretlerin çok fazla olması ve bu yoğunluğun geri 
dönüşlerle azalması, tatilcilerin adanın akşamları daha sakin bir yer olarak algılanmasına 
sebep olmaktadır. 

Adanın deniz ve plajlarının güzelliğine vurgu yapan (katılımcı 3, 4, 5, 7, 8) tatilcilerden 
birisi “tesisleşmemiş birçok koy var ve doğal pek çok şahesere sahip Bozcaada” (katılımcı 5) 
diyerek adanın kalabalıktan uzak ve çekici noktalarından bahsetmiştir. “Bozcaada’nın temiz 
sularında su sporları ile vakit geçirmek ve dalış yapmak eğlenceliydi (katılımcı 3). Bu 
katılımcı bu aktivitenin kaldığı konaklama işletmesinin, öncelikle misafirlerine daha sonra ada 
genelinde vermiş olduğu hizmet olduğundan bahsetmiştir. “Daracık çiçek kokan, sokaklara 
atılan küçük masalarda şarap içmek çok eğlenceliydi” (katılımcı 3). Şehrin içindeki sokak 
aralarında bulunan onlarca restoran, tatilcilere keyifli bir akşam yaşatmaktadır (katılımcı 2, 4, 
6, 7). “Akşam vakitlerinde gittiğimiz mekanlarda çok eğlendik, kesinlikle çok rahat 
edebileceğimiz ve müzik sesiyle rahatsız olmayacağınız mekanlar. Arkadaşlarınızla birlikte 
sohbet edip güzel vakit geçirebileceğiniz mekanlar. Bu yönüyle Bozcaada’daki restoranlar 
çok meşhur ve herhangi bir gece bir ünlüyle bu restoranlarda karşılaşmak çok olası. Özellikle 
Ata Demirer bilinen en ünlü Bozcaada aşığıdır ve onu günün her anında plajda veya akşam 
sokak aralarındaki bir restoranda görmek mümkündür” (katılımcı 6). 

Adadaki restoranlarda sunulan yöreye ait tatları katılımcı 5 “Yerel tatlar reçeller, 
kurabiyeler, dondurmalar, deniz ürünlerini tüketmek harikaydı” ifadesiyle belirtmiştir. Ada 
çevresinden sağlanan deniz ürünlerini, katılımcı 6 şu şekilde belirtmiştir; “Akşam 
yemeklerinde tercih ettiğimiz restoranlar iyiydi. Devamlı taze deniz ürünü yedik ve yemeğe 
eşlik eden şaraplar da çok güzeldi”.   

Katılımcılar adanın bir diğer güzel yanının “adadaki eşsiz gün batımı ” olduğu 
konusunda hemfikirdir. Katılımcı 5 “Rüzgârgüllerinde izlediğim gün batımı manzarası eşsiz 
bir güzelliğe sahipti ve oranın çok romantik bir yer olduğunu söylemeliyim” ifadesiyle 
katılımcıların çoğunluğu ile ortak bir özelliğe dikkat çekmiştir. Katılımcı 2, bu tatilin eşiyle 
birlikte çok özel olduğunu çünkü balayı için Bozcaada’ya geldiklerini ve adanın tam da buna 
uygun muhteşem romantik bir yer olduğundan bahsetmiştir. 

Tablo 3’ten de görüldüğü üzere katılımcıların geriye yönelik değerlendirmelerine 
bakacak olursak anımsanan hafızalarında yer alan olumlu hikâyelerinde sadece Katılımcı 3 ve 
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10’un oteller ve hizmetleri hakkında görüş bildirdikleri görülmektedir. Katılımcı 10 “Aslına 
bakarsanız çok harika bir otelde kalmıyorduk ancak verdikleri hizmet bütün personel ve otel 
sahibiyle birlikte harikaydı. Örneğin aklımda kalan, otelin haftalık olarak bölgede 
yapılabilecekler listesi hazırlaması bunun içerisinde o hafta adada yapılacak özel etkinliklerin 
duyurusundan tutunda otelin kendi çatısı altında akşam yapacakları etkinliklere kadar mesela 
bizim gittiğimiz hafta bir gece otelin bahçesinde sinema gösterimi yapmalarıydı” ve “Ve tabi 
ki otelin misafirlerine özel düzenlediği rüzgar güllerindeki gün batımı organizasyonu 
harikaydı. Sanırım otelimizin yıldızı hak edecek bir dizaynı ve uygunluğu yok ancak hizmeti 
5 yıldızdı” ifadeleriyle görüşünü belirtmiştir. Yine aynı şekilde katılımcı 3’ün 
değerlendirmelerine bakacak olursak, katılımcının kaldığı otelin düzenlemiş olduğu ve 
otellerinde kalan misafirlere de katılma fırsatı verdiği su sporları ve dalış yapma imkânı 
katılımcının anımsanan hafızasında otel ve hizmetine dair olumlu değerlendirmesine sebep 
olmuştur. 

Tablo 3, katılımcıların anımsanan benliklerindeki olumsuz değerlendirmeleri 
göstermektedir. Katılımcıların en dikkat çekici olumsuz değerlendirmeleri “adaya ulaşım, 
Çanakkale merkezden feribotla ulaşımın yetersiz olması (katılımcı 1), “otopark yetersizliği” 
(katılımcı 1, 8) olarak öne çıkmaktadır.  Bundan başka Katılımcı 5 merkezdeki vapur sırası 
sebebiyle oluşan araç trafiğine dikkati çekerek “Adadan dönerken özellikle de pazar günleri 
öğleden sonra özel araçla grupların oluşturdukları uzun feribot kuyrukları oluşuyor. Bir de 
bunlara kocaman tur otobüsleri de eklenince o küçücük adada trafik kargaşası oldukça yersiz 
oluyor. Korna sesleri sinirli insanlar falan ada konseptine uygun değil”, Katılımcı 8 “ada 
içinde park sorunu saygısız tatilciler sebebiyle çok sinir bozucu”, Katılımcı 4 “konakladığımız 
otel meşhur bir yerdi ancak diğer odalardaki sesleri duymamıza neden olacak incelikte 
duvarlara ve sıcak suyu düzensiz akan bir işletmeydi. Konakladığımız otel pahalıydı ve buna 
rağmen ekstra sunulan hiçbir hizmetin olmayışı” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Buna benzer 
bir değerlendirmeyi katılımcı 1, 2, 3 ve 6 da yapmıştır. Konaklama yerlerinin ada mimarisine 
uygun olmayan düzenlemesi ve yerleşim noktaları vurgulanarak “bu güzel adanın doğal 
yapısının bazı bölgelerde işletmeler tarafından bozuluyor olmasına üzülüyorum” (katılımcı 3), 
“otellerin yapılma durumu beni üzdü. Bence adanın doğal hali bozulursa bütün özelliği 
kaybolacaktır” (katılımcı 7) şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu olumsuz 
değerlendirmeler dışında katılımcılar konaklama ve genel harcama noktalarındaki fiyatların 
yüksekliğini (katılımcı 1, 2, 4, 5, 8); “Ekstra bir hizmet sunulmamasına rağmen fiyatların 
fazla olması hoş olmayan bir durumdu” (katılımcı 2), “Marinanın oralarda bir balık 
restoranında ödediğimiz çok tuzlu bir hesap ile karşılaşmıştık. Yıllardır adada onlarca 
restoranda yedim içtim, ama öyle kabarık bir hesapla karşılaşmamıştım ve bu olay sinirlerimi 
bozmuştu” (katılımcı 5). “Ada esnafının gelen turistlere uyguladığı fiyat politikası hiç hoş 
değil, 1 paket makarnaya 8 TL verdiğimi hatırlıyorum” (katılımcı 8), işletmelerde çalışanların 
tavırlarını “Bazı işletmelerin müşterilere karşı olan rahatlığı ve özensizliği hoş değildi” 
(katılımcı 3), “Gittiğimiz bir restorandaki garsonların tavırları hoş değildi. Ama burası 
dışındaki mekânlar gayet ilgiliydi” (katılımcı 6), “Sinirli olduğum tek bir konu var o da 
Bozcaada esnafının biraz suratsız olması. Müşteriye gereken ilgiyi verdiklerini 
düşünmüyorum” (katılımcı 6), plajdaki duş sorununu; “Ayazma sahilinde duşların kafelerde 
olması kötüydü. Uzaktı ve bu konuda zorluk çektik” (katılımcı 6), sokaklardaki başıboş 
hayvan sorununu; “Sokaklarda çok fazla cins kedi ve köpek var. Sahipleri bakamayacaklarını 
anladıkları anda onları Bozcaada'ya bırakıp gitmişler. İnsanlar burada onları iyi bakıyor tabi 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 261 

ki ama yine de bu konuda üzüntülüyüm” (katılımcı 6) ifadeleri ile adayla ilgili anımsanan 
hafızalarındaki olumsuz hikâyeler şeklinde dile getirmişlerdir. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Deneyimleyen ve anımsayan benlik kavramı içerisinde, tatilcilerin seyahatleri 

sonrasında ikamet ettikleri yere geri döndüklerinde destinasyonda yaşadıkları olumlu veya 
olumsuz deneyimlerinden yola çıkarak Bozcaada destinasyonu ziyaretçileri üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçlar ve yapılan öneriler şu şekildedir: 

Katılımcılara elde ettikleri deneyim sonucu ortaya çıkan ve anımsanan benliklerinde 
saklanmış olan olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri sorulmuştur. Bu değerlendirmeler 
sonucunda Bozcaada’ya tekrar bir tatil deneyimi yaşamak için gitmek ister miydiniz? 
sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu bu evet şeklinde cevap vermiştir. Bu da çalışmanın 
başında belirtilen teorik kısım ile paralel şekilde elde edilen bir sonuçtur, yani insanlar 
yaşamış oldukları deneyimlerden dolayı adadan olumlu ayrılmışlar ve bu olumlu anılar 
anımsanan hafızalarında olumsuz anılardan daha fazla yer ettiğinden yaşamış oldukları 
deneyimi tekrar etme arzusuna sahip olmuşlardır. 

Katılımcıların adada geçirdikleri zamanla ilgili anımsanan benliklerinde kalan, özellikle 
de araştırmada yer alan olumlu ve olumsuz duygu durumlarına karşı sakladıkları hikâyeleri 
anlamaya çalışmak şüphesiz oldukça önemlidir. Bazı katılımcıların belirlenmesinde kullanılan 
tatil bloklarında da, zaten bu katılımcılar tarafından yapılan ve Bozcaada’ya ilişkin 
serüvenlerini anlattıkları ve dolayısıyla aynı destinasyona tatil planı gerçekleştirmek isteyen 
yeni misafirlere de olumlu bir yansıma yarattıkları açıktır. Yine bu bloglarda kişilerin tam da 
çalışmada kullanılmak üzere sundukları değerlendirmelere benzer değerlendirmelerde 
bulundukları gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkılarak kişilerin destinasyon hakkındaki 
anımsanan hafızalarındaki olumlu hikâyelerinin kendileri de dahil olmak üzere çok fazla 
kişiyi etki altında bırakıyor olması çok olasıdır. Örneğin bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 
ile katılımcıların tatillerindeki bu detaylar öğrenilerek ada yöneticilerinin, turizm 
işletmelerinin ve yerel halkın bu konulara özen göstermelerine ya da bu hususların 
düzeltilmesine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. İşletmelerin yeni misafir çekme politikalarının 
yanı sıra mevcut misafirleri ellerinde tutmaya çalışmaları ve bunlar ilgili adımları atmaları bu 
araştırma sonucunda bir kez daha önerilmektedir.  
 

Araştırmada katılımcıların adaya ilişkin olumsuz hikâyelerinin, olumlu hikâyelerine 
oranla yarı yarıya bir etki yaptığı tespit edilmiştir. İnsanlar bir destinasyon hakkında ne kadar 
olumlu anıya sahip olursa tatil deneyimleri o derece olumlu geçmiş olur ve tatil deneyimlerini 
tekrar etme arzusu ortaya çıkmış olur. Bu da aslında destinasyondaki işletmelerin ve yerel 
yönetimlerin istediği bir noktadır. Ancak tatilcilerin özellikle olumsuzluk anlamında üzerinde 
durduğu noktaların yine bu paydaşlar tarafından düzeltilmemesi gibi bir durumda bu durum 
geriye dönük değerlendirmelerde tatilcilerin bu destinasyona karşı olumsuz hikâyeler 
kurmasına sebep olacaktır. Destinasyon ve destinasyondaki işletmeler tatilcilerin olumsuz 
hikâyeler kurmasına izin vermeyecek şekilde yönetilmeli ve bu konuda tüm paydaşlar 
bilinçlendirilmelidir. 
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Özellikle daha önceki tatillerinde en az bir kere bu destinasyonu seçen katılımcıların 
yanında, ilk kez Bozcaada’ya gelenlerin hemen hemen her tatil sitesinde bulabileceğiniz gezi 
yazılarına ilişkin değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde inceledikleri, arkadaş tavsiyeleri ve 
kendi arzuladıkları hislerle destinasyonu seçtikleri görüşmelerden elde edilen bir başka 
sonuçtur. Bu da destinasyonların tanıtım ve pazarlanmasının sağlanarak turistlerin 
destinasyona yönlendirilmesinde tatil ve gezi sitelerinin ve orada destinasyon ile ilgili yapılan 
yorumların önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Arkadaş tavsiyesi de ağızdan ağza 
pazarlama aracı olarak tatilciler üzerinde oldukça etkilidir. Buradan hareketle bu iki konu 
destinasyon yönetiminde etkin paydaşlar ve özellikle turizm işletmeleri tarafından dikkate 
alınmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır. 
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TÜRKĠYE'DE FEN-EDEBĠYAT VE EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠKĠLEMĠNDE 
ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME VE PEDAGOJĠK FORMASYON UYGULAMALARI 

Murat TANRIKULU* 

 

Öz 

Öğretmen yetiştirme ve bunun için ideal eğitim kurumlarının belirlenmesi, günümüz Türk milli eğitiminin ve 
yükseköğretiminin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki 
ikilem bu sorunun temel kaynağıdır. Sorun, fen-edebiyat fakültesi mezunları mı yoksa eğitim fakültesi mezunları 
mı öğretmen olmalı/yapılmalı sorusuna yanıt verilememesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu soruya zamanla 
hangi eğitim kurumunu bitirenler iyi öğretmen olur sorusu da eklenmiştir. 1980’den günümüze bu iki soruya, 
ülke yönetimini üstlenen farklı iktidarlar farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Yaklaşımlar, sürdürülebilir 
olmaktan ve gerçeklikten uzak olduğu için sorun çözülememiştir. Diğer taraftan  zaman içinde onlarca yeni 
üniversite kurulmuş, bu da adı geçen fakülte sayı ve kontenjanlarını artırmıştır. Böylece sorun, büyüyerek devam 
eden bir durum almıştır. Artık soruna, iki yeni sorun daha eklenmiştir. İlki, bu fakültelerden mezun olan 
öğretmen adaylarının ne kadarının atamasının yapılacağıdır. İkincisi, yığılmanın nasıl önleneceğidir. Bu 
araştırmada, ülkemizde eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakülteleri arasındaki ikilem, Çankırı Karatekin 
Üniversitesi (ÇAKÜ), Edebiyat Fakültesi’nin pedagojik formasyon sertifika eğitimi alan Coğrafya Bölümü 
öğrencilerine uygulanan farkındalık anketi verilerinin ışığında somutlaştırılmıştır. Coğrafya bölümü öğretmen 
adaylarının soruna yaklaşımları olumlu, olumsuz ve nötr olarak değerlendirilmiş, çözüme yönelik öneriler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen ve edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi, ikilem, pedagoji, formasyon 

 

TEACHER TRAINING AND PEDAGOGY FORMATION APPLICATIONS WITHIN DILEMMA OF 
FACULTY OF SCIENCE-LITERATURE AND FACULTY OF EDUCATION IN TURKEY 

 

Abstract 

Teacher training and to determine the ideal education institution for this purpose, today is one of the important 
problems of the Turkish national education and higher education. The dilemma of science- literature faculty and 
faculty of education is the main source of this problem. The problem is caused by the inability to answer 
questions about, science and literature graduates or education faculty graduates must be/should be teachers. 
However, those who have completed the educational institutions which have been added to this question once 
the teacher is good question. From 1980 to the present day, these two questions, which demonstrated different 
approaches different governments in the governance of the country. Approaches wasn’t sustainable and it is far 
from reality because the problem has not been solved. On the other hand, over time, many new universities have 
established. This is also increased due to the number and the placement of the faculties mentioned. Thus, the 
problem has taken a situation that continues to grow. The problem now, two new problems have been added. 
First, teacher candidates who have graduated from this school, how much the factors of the assignment. 
Secondly how to prevent cumulative voting. In this research, the dilemma between science-literature and the 
faculty of education in our country, Çankırı Karatekin University (CAKU), certificate of pedagogic formation 
education to students in the Faculty of literature the Department of Geography has embodied awareness in the 
light of applicable survey data. Department of Geography teacher candidates' approaches to the problem have 
been assessed positive, negative and neutral, and suggestions for solution are presented. 

Keywords: Faculty of science and literature, faculty of education, dilemma, pedagogy, formation. 
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GĠRĠġ 
Türk yükseköğretiminin ve milli eğitiminin en önemli ve güncel sorunlarından birini 

öğretmen yetiştirme ve bunun için ideal eğitim kurumlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. 
Fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki ikilem bu sorunun temel kaynağıdır. Fen ve 
edebiyat fakülteleri, üniversitelerde, fen ve edebiyat çatısı altında ilgili, yakın bilim dallarını 
toplayan, genel olarak alanla ilgili araştırmacı, bilim uzmanı ve bilim insanı yetiştirmeyi 
hedefleyen fakültelerdir. Eğitim fakültesi ise genel olarak ilgili olduğu alanda öğretmen 
yetiştirmeyi amaç edinen yükseköğretim kurumlarıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi, 5662 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim 
Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’a uygun olarak 28 Mayıs 2007 tarihinde Çankırı'da kurulmuştur. Üniversite 
bünyesinde diğer fakültelerle birlikte fen ve edebiyat fakülteleri de bulunmaktadır. Edebiyat 
Fakültesi 2013 yılından beri mezun veren bir fakültedir. ÇAKÜ, Edebiyat Fakültesi, 2014 
yılından itibaren YÖK kararıyla pedagojik formasyon sertifika eğitimi düzenleme yeterliliğine 
sahip üniversiteler arasında yer almış ve kursu 2014–2015 yılında müstakil olarak iki dönem 
halinde, hafta sonu kursu olarak gerçekleştirmiştir. 2015–2016 eğitim-öğretim yılında ise 
YÖK, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni pedagojik formasyon sertifika eğitimi düzenleme 
yeterliliğine sahip üniversiteler arasından çıkarmıştır. Ancak Çankırı Karatekin Üniversitesi 
bu yeterliliğe sahip olan Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile yapılan ortak mutabakat 
gereği bu kursu gerçekleştirmektedir. Diğer üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinden 
mezun olan öğrencileri gibi Çankırı Karatekin Üniversitesi fen-edebiyat fakültesi 
mezunlarının da hedef mesleği öğretmenliktir. Bu nedenle Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü öğrencileri fen-edebiyat fakültesi-eğitim 
fakültesi ikileminden ve formasyon uygulamalarında karşılaşılan sıkıntılardan doğrudan 
etkilenmektedir. 

Türk Dil Kurumu'na göre ikilem; insanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki 
seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu olarak 
tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr/index.php?option=com, 07.05.2016). İngilizce "pedagogy" 
kelimesinden gelen ve dilimizde pedagoji olarak kavramlaşan kelime,  "eğitim bilim ve 
teorisi" anlamını taşımaktadır. İngilizce "formation" kelimesi ise formasyon olarak dilimize 
yerleşmiştir. Türkçeye "biçimlenme, yetişim, oluşum" olarak çevrilebilir. Pedagojik 
Formasyon ise bu iki kelimenin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur ve "eğitimbilimsel 
biçimlendirme" olarak Türkçeleştirilebilir. 

 

TÜRKĠYE'DE FEN-EDEBĠYAT ve EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠKĠLEMĠ 
Ülkemizde özellikle 1980’li yıllardan sonra artan bir yoğunlukta eğitim fakültesi-fen ve 

edebiyat fakültesi ikilemi yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Bu ikileme hem Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) hem de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) dâhil olurken geçen zaman içerisinde fen-
edebiyat ve eğitim fakültelerinin sayısı da artmıştır. İkilemin temel konusu ve tartışma alanını, 
hangi fakültelerden mezun olanlar öğretmen olmalıdır oluşturmuş ancak zamanla buna hangi 
fakültelerden mezun olanların iyi öğretmen olacağı tartışması da eklenmiştir. Fen-edebiyat 
fakültelerini tercih eden öğrenciler yoğun bir alan eğitimi alırken aynı zamanda “siz eğitim 
fakültelerinden farklısınız, onlar sizin kadar alanı bilmezler ve esasında siz öğretmen değil 
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öğretim gördüğünüz alanda araştırmacı ya da akademisyen olacaksınız” şekliyle motive 
edilmişlerdir. Bunun karşılığında eğitim fakültelerini tercih eden öğrenciler ise “siz onlardan 
farklısınız, onlar sizin kadar iyi öğretmen olamaz, evet sizin alan eğitiminiz onlar yoğun değil 
ama onlar da öğretmenlik formasyonu yok” diye motive edilmişlerdir. Ancak her iki fakülte 
mezunlarının en büyük istihdam alanının öğretmenlik mesleği olması,  bu mesleğin adı geçen 
fakülteler arasında bir rekabet hatta bir çekişme ortamına dönüşmesine yol açmış, ikilem 
büyük bir soruna dönüşmüştür. Günümüzde dünyadaki beşeri ortamın, doğal ortama göre 
daha aktif, hareketli ve değişken olduğunu söylemek mümkündür (Taş, 2014: 33–42). Ancak 
ne yazık ki ülkemiz yükseköğretimi bu değişimin gerisinde kalmıştır. 

Sorunun bu şekilde ortaya çıkmasında çok partili döneme geçişle birlikte cumhuriyet 
hükümetlerinin köklü bir eğitim-öğretim anlayış ve yapılanmasının olmayışı elbette ki en 
önemli faktör olmuştur. İktidar değişiklikleri soruna farklı yaklaşımları birlikte getirmiştir. 
Kimi iktidarlar fen-edebiyat fakültelerinde de pedagojik formasyon derslerinin açılması ve 
böylece bu formasyona sahip olan her iki fakülte mezunlarının öğretmen olabilirliği yönünde 
karar alırmış ve uygulamıştır. Kimi iktidarlar ise fen-edebiyat fakültelerine tamamen 
öğretmenliği yasaklamış ve öğretmenliği yalnızca eğitim fakültesi mezunlarına bırakmıştır. 
Bu uygulama hem eğitim fakültelerine talebi artırmış hem de bu fakültelerin yerleştirme 
puanlarını dolayısıyla öğrenci kalitesini yükseltmiştir. Fen-edebiyat fakültelerinde ise bunun 
tam tersi yaşanmıştır. Fen-edebiyat fakültesi mezunu olup öğretmen olmak isteyenler için bu 
mesleğin kapanması âdeta bir zulme dönüşmüştür. Kararın kaldırılması için adli mercilere 
davalar açılmış, protesto gösterileri düzenlenmiştir. 

 Sorunun ortaya çıkışını, fen-edebiyat ve eğitim fakültesi İkileminin zaman içinde nasıl 
gelişip evirildiğini anlayabilmek için ülkemizde öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon 
uygulamalarının tarihine kısaca bakmakta fayda vardır. Türkiye, öğretmen yetiştirme sistemi 
bakımından köklü bir geleneğe sahip ülkeler arasındadır. Öğretmen yetiştirme çabaları, Sultan 
Abdülmecit döneminde 16 Mart 1848’de Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli 
Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan ilk öğretmen okullarının kurulmasıyla başlamış, daha 
sonraki yıllarda şekillenen yapısıyla, Cumhuriyet yönetimine devredilmiştir. Bu deneyim, 
bilimsel yaklaşımlarla daha da zenginleşmiş, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürk'ün 
önderliğinde başka ülkelere örnek olabilecek birbirinden özgün modeller ortaya konmuş, 
eğitim enstitüleri kurulmuş, köy enstitüleri açılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki bu atak daha sonraları sürdürülememiş, mevcutları geliştirmek yerine, 
kapatılmalarına veya yozlaştırılmalarına yol açan uygulamalara gidilmiştir. Bu anlamda, 
1954’de Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan süreç, öğretmen yetiştirmede ilk olumsuz 
işaret olarak hatırlanmaktadır. 1970’li yıllar ise, öğretmen eğitiminde en sorunlu dönem 
olarak görülmektedir. Henüz gerekli planlama yapılmadan öğretmen okullarının kapatılması, 
eğitim enstitülerinin 3 yıl olan eğitim süresinin siyasi müdahalelerle 3 aya kadar indirilerek 
yozlaştırılması, "mektupla eğitimle öğretmen yetiştirme" gibi uygulamalar, öğretmenlerin 
niteliğine olumsuz olarak yansımıştır. 1970'li yıllarda yaşanan bu olumsuzluklar üzerine, 1981 
yılında çıkarılan Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayı ve 6 Kasım 1981) ve bunu tamamlayan 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (41 Sayı ve 20 
Temmuz 1982 tarih) ile Türk yükseköğretim sisteminde kapsamlı düzenlemelere gidilmiştir. 
Bu düzenlemelerin en önemlisi hiç kuşkusuz, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte zaman içinde 
ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamak için kurulan ve yaygınlaşan eğitim enstitülerinin, Milli 
Eğitim Bakanlığı'ndan alınarak, eğitim fakültelerine dönüştürülmesi ve üniversitelere 
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bağlanması olmuştur. 1982 yılından itibaren Türkiye üniversitelerinde öğretmen yetiştirme; 
eğitim fakültelerinde ve fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon dersleri 
verilerek iki ayrı kaynakta gerçekleştirilmiştir. Ancak yaklaşık on beş yıl süren bu uygulamayı 
YÖK, orta öğretim alan öğretmenliği için öğretmenlik sertifika programlarının uygulamadan 
uzak, içerik ve süre açısından yetersiz olduğunu ileri sürerek, öğretmenlik sertifika 
programlarını 04.11.1997 Tarih ve 97, 39, 2761 sayılı kararlarıyla yeniden yapılandırmıştır. 
Yeniden yapılandırma doğrultusunda eğitim fakültesi öğrencileri için 3,5+1,5 yıl, fen-
edebiyat fakültesi mezunları için 4+1,5 yıl olmak üzere iki şekilde yürütülecek olan tezsiz 
yüksek lisans programları uygulamaya konmuştur ve tüm öğretmenlik sertifika programları 
1998- 1999 öğretim yılından itibaren kapatılmıştır (www.yok.gov.tr/documents, 21.6.2016). 
Uygulama yaklaşık on yıl sürdürülmüş ve 2010 yılına gelindiğinde YÖK’ün aldığı yeni bir 
genel kurul kararıyla öğretmen yetiştirmede tekrar değişikliğe gidilmiştir. Karar uyarınca, fen-
edebiyat fakültelerinden mezun olan ancak öğretmen olmak isteyen adaylar için zorunlu olan 
tezsiz yüksek lisans programları kaldırılmış ve yerine tekrar pedagojik formasyon eğitimi 
getirilmiştir. Buna göre mezun olan ve olabilecek öğrenciler, YÖK'ün izin verdiği 
üniversitelerin açtığı pedagojik formasyon kurslarına ikinci öğretim harcının yaklaşık üç katı 
karşılığında bir ücretle katılabilmektedirler. 

2010 yılındaki bu değişiklikle sorun ancak üç yıl ötelenebilmiş, ancak giderek büyümüş 
ve müdahale edilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 2013 yılına gelindiğinde fen-edebiyat ve 
eğitim fakülteleri arasındaki bu ikilemin kaldırılması ve sorunun çözümü yolunda MEB ile 
YÖK arasında radikal bir mutabakat sağlanmıştır. Mutabakatta, YÖK tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretmen yetiştirme stratejisi çalışmaları 
paralelinde, eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ve aralarında coğrafya öğretmenliği eğitimi 
bölümlerinin de bulunduğu orta öğretim alan öğretmenliği bölümlerine 2013–2014 eğitim-
öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanı verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Böylece 
bu fakülteler kapatılmış, sorunun kökten çözümü yolunda büyük bir adım atılmıştır. Bununla 
birlikte karar eğitim fakülteleri için kabul edilir bulunmamıştır. Kararın kaldırılması için 
gerekli mercilere müracaatlar yapılmış, davalar açılmış ve 2014–2015 eğitim-öğretim yılından 
itibaren eğitim fakültelerinin tekrar öğrenci almalarının yolu açılmıştır. Ancak sorun tazeliğini 
korumaktadır. Milli eğitim bakanının 26 Şubat 2015 tarihli açıklamasında sorunun tarifi 
şöyledir; "Eğitim fakültesini bitiren gençler biz öğretmen olmak için bu okullara geldik, şimdi 
siz öğretmenlik yapma şansı vermiyorsunuz diyorlar. Veremiyoruz. Çünkü bugünkü şartlarda 
bütün okullarımızda tekli eğitime geçtiğimizde, sınıfların ortalama mevcudunu 30'un altına 
düşürdüğümüzde en ideal koşullarda 95 bin öğretmen alabiliyoruz.  Şu anda kendini 
atanamayan öğretmen diye vasıflandıran 300 bin kişi var. Eğitim fakültelerinde okuyanlarla 
birlikte 500 bine yaklaşıyor. Bunun çözümü yok. Bundan sonra problemin daha ağırlaşarak 
sürmemesi için eğitim fakültelerinin çok büyük bir bölümünün kapatılması gerekiyor" 
(www.mebmedya.com/meb-personel/egitim-fakulteleri-kapatiliyor-mu, 20.5.2016). 

 Soruna eğitim bilimciler ve eğitim fakültelerinde çalışan diğer bilim insanları açısından 
bakıldığında ise YÖK'ün pedagojik formasyon sertifika programlarının eleştirilere uğradığı 
görülmektedir. Örneğin Kavcar (1998: 5–17), pedagojik formasyon sertifika programlarına 
yönelik eleştirilerini, "Öğretmenlik; öğretmen olmayı önceden hiç düşünmeyenlerin, 
öğretmenlikle ilgili hiçbir ders almayanların ya da salt ticari kaygılarla formasyon programı 
düzenleyenlerden bir belge alarak yapacağı bir meslek değildir." sözleriyle dile getirmektedir. 
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Aynı şekilde,  pedagojik formasyon sertifika programlarının öğretmen adaylarını, öğretmenlik 
mesleğine hazırlayıcı yönlerinin bulunduğunu ve bu bakımdan faydalı olduğunu ancak 
işlevsiz ve yararsız yönlerinin de kayda değer olduğunu ortaya koyan bilimsel araştırmalar da 
mevcuttur (Can, 1991: 162–167; Engeç, 199: 149–169; İzci, 1999;  Özgür, 1994; Saracaloğlu, 
1991: 565–569; Senemoğlu, 1989: 109–126; Sözer, 1996: 7–21; Sürücü, 1997; Şenel, 1999; 
Temel, 1990: 180–192). Bu eleştirilerin haklı yanlarının bulunduğu, çalışmanın anket 
sonuçlarına da yansımış durumdadır. 

ARAġTIRMA AMACI ve YÖNTEM 

 Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olan öğretmen 
adaylarının pedagojik formasyona ilişkin sahip oldukları farkındalık düzeylerini belirlemeyi 
amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik/olgubilim desen 
kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ama derinlemesine ve ayrıntılı bir 
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim, bize tümüyle yabancı 
olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan 
çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve diğerleri, 2006: 23). 

AraĢtırma Evreni ve Verilerin Toplanması 
Evren (population), araştırılmakta olan konuyu oluşturan elemanların tümünü kapsayan 

yapıdır (Arık, 1992: 370). Karasar (1998: 199)'a göre evren, araştırma sonuçlarının genelleme 
yapılmak istendiği elemanlar bütünüdür. Bu bütün, ortak özellikleri olan, canlı ve cansız her 
türlü elemanı içerebilir. Araştırmanın evrenini, 2015–2016 öğretim yılında Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği pedagojik formasyon sertifika programına 
katılan 57 Coğrafya Bölümü öğrencisinin gönüllülük esası gereği 46'sı oluşturmaktadır. 
Öğretmen adaylarına farkındalıklarının belirlenmesi için ayrı ayrı, 1'den 3'e kadar 
numaralandırılmış; hiç memnun/farkında değilim, kısmen memnunum/farkındayım, 
memnunum/farkındayım, biçiminde derecelendirilmiş 21 soruluk bir anket uygulanmıştır. 
Karışık halde sorulan anketteki sorular üç kategoridedir. Soruların 7'si pedagojik formasyon 
uygulamalarından, 7'si öğretmenlik mesleğine yönelik sorulardan ve 7'si de bu iki alana 
yönelik işaretli olumsuz sorulardan oluşturulmuştur. Olumsuz sorular yıldız ( ) işareti ile 
işaretlenmiş ve işaretin anlamı açıklanmıştır. Araştırmanın amacı anlatılmış, katılımın zorunlu 
olmadığı, kimlik bilgilerinin özellikle yazılmaması gerektiği açıklanmış ve uygulamaya 
geçilmiştir. Çalışma grubunun cinsiyete göre dağılımı Tablo 1'de görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 1: ÇAKÜ, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Pedagojik Formasyona Tabi Öğrenci Sayısı. 
ÇKÜ, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Kadın Erkek Toplam 
 21 25 46 

 
Veri Analizi 
Verilerin analizinde, "içerik analizi" tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde 
temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri kategorik bir çerçevede gruplandırarak ve 
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bunları okurun anlayabileceği biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 
2006). Elde edilen veri analizi için dört aşamalı bir yol izlenmiştir: İlk aşama adlandırma 
aşamasıdır. Bu aşamada öğrencilerin yanıtları olumlu, olumsuz ve nötr olarak listelenmiş, 
pedagojik formasyon uygulamaları, öğretmenlik mesleğine yönelik sorular ve iki alana 
yönelik olumsuz sorular olarak adlandırılmıştır. İkinci aşama kategori oluşturma aşamasıdır. 
Bu şamada öğrencilerin yanıtları kavramsal kategoriler altında gruplandırılmıştır. Üçüncü 
aşama geçerlik ve güvenirlik aşamasıdır. Bu aşamada, araştırma bütün süreçleri ile adım adım 
anlatılarak geçerliliği sağlanmıştır. Sınıflandırmaların güvenilirliğini artırmak için çalışma, 
önce araştırmacı tarafından ayrı sınıflandırılmış ve karşılaştırılarak son şekli verilmiştir. 
Çalışmanın güvenirlik hesaplaması Miles&Huberman (1994), Uyuşum Yüzdesi Formülü [ P 
= ( Na / Na + Nd ) x 100] (P: Uyuşum Yüzdesi, Na: Uyum Miktarı, Nd: Uyuşmazlık Miktarı) 
kullanılarak saptanmıştır. Güvenirlik hesaplamasındaki uyuşum yüzdesi %70 olduğunda 
güvenirlik yüzdesine ulaşılmış kabul edilir (Yıldırım ve diğerleri, 2006: 23–24). Uyuşum 
yüzdesi % 76 olarak bulunmuştur. Dördüncü aşama frekans ve yüzdeliklerin hesaplanarak 
yorumlanması aşamasıdır. Bu aşamada, yanıtların frekansları çıkarılarak yüzdesi bulunmuş ve 
gruplama kategorileri altında yorumlanmıştır. 

 
Bulgular ve Yorum   
Pedagojik formasyon eğitimine katılan adayların 21 soruluk ankete verdikleri yanıtlara 

bir bütün olarak bakıldığında, pedagojik formasyon uygulamalarına, öğretmenlik mesleğine 
ve her iki alana yönelik olumsuz sorulara verilen yanıtların olumlu, olumsuz ve nötr 
yanıtlardan oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle, yanıtlar temel 3 kategori altında (olumlu, 
olumsuz ve nötr) sıralanarak yorumlanmıştır. Pedagojik formasyon, PF olarak kısaltılmıştır. 

 
Pedagojik Formasyon Uygulamalarına Yönelik Bulgular 
Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon uygulamalarına yönelik sorulara verdiği 

yanıtlar olumlu, olumsuz, ve nötr olarak gruplandırılan yanıtların sayı, frekans (Tablo 2) ve 
yorumları aşağıdadır. 

Tablo 2: Pedagojik Formasyon Uygulamalarına Yönelik Yanıtların Frekans ve Yüzde Dağılımı. 
Sorular Olumlu 

 (f)          ( )               
Olumsuz 

 (f)           ( ) 
Nötr 

(f)           ( ) 
PF 4 yıllık akademik eğitim süresince ve uygun zaman 
aralığında verilmelidir (Süresini belirtiniz). 

44 95.6 1 2.1 1 2.1 

PF uygulaması öğretmenlik mesleği için zorunludur. 41 89 1 2.1 4 8.6 
PF’de Öğrencilere öğretmenlik yeterliklerini kazandırıcı 
dersler vardır. 

38 82.6 1 2.1 7 15.2 

PF kursuna ailem istediği için katılıyorum. 21 45.6 22 47.8 3 6.5 
PF kursuna ailem istediği için katılıyorum. 20 43.4 13 28.2 13 28.2 
PF eğitimi KPSS’yi kazanmamı sağlayacaktır. 15 32.6 12 26.0 18 39.1 
PF’nin 4. Sınıfta  hafta sonu ve iki dönemde yoğun bir 
eğitimle verilmesi uygundur. 

10 21.7 32 69.5 4 8.6 
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Tablo 2'de de görüldüğü gibi, kurs alan öğretmen adaylarına Pedagojik Formasyon 
Uygulama zamanına yönelik iki soru sorulmuştur. Bunlardan ilki ve 44 olumlu yanıtla en 
yüksek frekansa sahip olanı, "PF 4 yıllık akademik eğitim süresince ve uygun zaman 
aralığında verilmelidir (zaman aralığını belirtiniz)." Sorusudur. İkincisi de olumlu yanıtlara 
göre yapılan frekans dağılımında tablo 2'nin sonunda yer alan ve 32 olumsuz frekansa sahip 
olan "FP'nin 4. Sınıfta hafta sonu ve iki dönemde yoğun bir eğitimle verilmesi uygundur." 
sorusudur. Frekanslardan da anlaşılacağı üzere ankete katılan öğretmen adaylarının büyük 
çoğunluğunun görüşü formasyon derslerinin uygun zaman aralığı olan 3. ve 4. sınıfta, hafta 
arası ve daha geniş zaman aralığında verilmesi yönündedir. Son soruda adayların 32'si de 
yoğunlaştırılmış bir şekilde hafta sonu verilmesinden memnun değillerdir. Bu sorularda 
sırasıyla bir olumsuz, bir nötr ve 10 olumlu, 4 de nötr yanıt bulunmaktadır. Ankette "PF 
uygulaması öğretmenlik mesleği için zorunludur." sorusuna verilen olumlu yanıtların frekans 
değeri 41'dir. Bu soru, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğinin bir kariyer mesleği olup 
olmadığına yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla sorulmuştur. Olumlu 
yanıtların oldukça yüksek bir frekans seviyesinde çıkmasıyla da adayların genel olarak 
öğretmenlik mesleğini böyle değerlendirdikleri anlaşılmıştır. Zira Pedagojik Formasyon” 
eğitim, öğretim verebilmek için sahip olunması gereken yeterlilik olarak düşünülmektedir. Bir 
başka deyişle; öğretmen olabilmek için sahip olunması gereken bir eğitimdir. Bu soru için bir 
olumsuz, dört de nötr olarak değerlendirilen yanıt vardır. Pedagojik formasyon 
uygulamalarında yer alan derslerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik olarak sorulan "PF' de 
öğretmenlik yeterliklerini kazandırıcı dersler vardır." soru, adaylardan 38 olumlu, 1 olumsuz 
ve 7'de nötr yanıt almıştır. Bu frekanslar, adayların ders içeriklerini çok büyük ölçüde yeterli 
bulduklarını, farkındalık ve memnuniyet oranlarının da aynı şekilde yüksek olduğunu 
göstermiştir. Adayların pedagojik formasyon almalarına yönelik neden ve farkındalıklarını 
belirlemek için "PF kursuna ailem istediği için katılıyorum." sorusuna 21 olumlu, 23 olumsuz 
ve 7 de nötr yanıtlar alınmıştır. Burada aile önemli bir neden olarak görülmekle birlikte 
yanıtların yorumunu, "PF kursu iş bulmamı kolaylaştıracaktır." ve "PF eğitimi KPSS’yi 
kazanmamı sağlayacaktır." sorularının frekans dağılımıyla ilişkilendirilerek yapılmalıdır. Zira 
her iki soru için sırasıyla 20 olumlu, 13 olumsuz, 13 nötr ve 15 olumlu, 12 olumsuz, 18 de 
nötr yanıtlar verilmiştir. Bu üç sorudaki ortalama değerler göstermektedir ki adaylar 
maliyetten dolayı aile desteğine ihtiyaç duymaktadırlar ve aile destek ve karar mercii 
konumundadır. Fakat aynı zamanda fen-edebiyat fakültesi coğrafya bölümü mezunu/öğrencisi 
olarak öğretmenlik mesleği bir seçenek olarak orta yerde durmakla birlikte atanma ve iş 
bulmanın zorluğu ile KPSS sınavına yönelik kaygılar da yanıtlarda etkili olmuştur. 

 
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Bulgular  
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik verdiği yanıtların sayı, frekans 

(Tablo 3) ve yorumları aşağıdadır. 
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Tablo 3: Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yanıtların Frekans ve Yüzde Dağılımı. 

Sorular Olumlu 
 (f)         ( ) 

Olumsuz 
(f)          ( ) 

 Nötr 
(f)        ( ) 

Öğrendiğim bilgi ve becerileri kullanacağımı bilmek beni daha 
da motive ediyor. 

42 91.3 4 8.6 - - 

Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgileri öğrenmeyi isteyerek 
yapıyorum. 

38 82.6 1 2.1 7 15.2 

Kendimi öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri 
öğrenecek yeterlilikte hissediyorum. 

37 80.4 3 6.5 6 10.8 

Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenirsem 
kendimi tamamlamış olacağım. 

35 76.0 1 2.1 10 21.7 

Öğretmenlik mesleğini ilgi duyduğum için pedagojik formasyon 
alıyorum. 

30 65.2 7 15.2 9 19.5 

Öğretmenlik mesleğinin benim için ideal bir meslek olduğuna 
inanıyorum. 

29 63.0 8 17.3 9 19.5 

Edebiyat Fakültesi öğrencisi olarak kendimi, öğretmenlik 
mesleği için Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre avantajlı 
hissediyorum. 

24 52.1 15 32.6 7 15.2 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü pedagojik 
formasyon sertifika kursu alan son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik ilk altı 
anket sorusuna verdikleri cevapların genel olarak olumlu olduğu görülmektedir. Olumlu 
yanıtların frekans dağılımı 42 ile 24 arasında değişmektedir (Tablo 3). Bu durumun nedenleri 
olarak; öğretmenlik mesleğinin coğrafya bölümleri için hedef meslek gurubu olması, coğrafya 
öğretmenliği kontenjanlarının belli sayıda ve her yıl düzenli olarak ilan edilmesi, bu bölümleri 
için diğer istihdam alanlarının önemli ölçüde kapalı oluşu sayılabilir. Frekans dağılımında 
yedinci sırada yer alan "Edebiyat Fakültesi öğrencisi olarak kendimi, öğretmenlik mesleği için 
Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre avantajlı hissediyorum." sorusunu giriş bölümünde 
edebiyat fakültesi-eğitim fakültesi ikilemine yönelik açıklamalar çerçevesinde değerlendirmek 
gerekmektedir. Zira bu sonucun alınmasında bölüm öğrencilerine yapılan "Sizler, eğitim 
fakülteleri öğrencilerine oranla alanı daha iyi bilirsiniz." motivasyonu ve özgüvenin etkili 
olduğu görülmektedir. 

Ġki Alanla Ġlgili Olumsuz Sorulara Yönelik Bulgular 
Öğretmen adaylarının her iki alana yönelik olumsuz sorulara verdiği yanıtların sayı, 

frekans (Tablo 4) ve yorumları aşağıdadır. 
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Tablo 4: İki Alana Yönelik Olumsuz Sorulara Verilen Yanıtların Frekans ve Yüzde Dağılımı. 
Sorular Olumlu  

(f)            ( ) 
Olumsuz 

(f)           ( ) 
Nötr 

   (f)        ( ) 
PF uygulaması üniversiteler için para kazanma yöntemidir. 23 50 10 21.7 13 28.2 
Eğitimime yönelik diğer alanlar kapalı olduğunda 
öğretmen olmak zorundayım.* 

21 45.6 16 34.7 9 19.5 

Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri bir yetenek 
ve deneyim işidir. Ancak bunun bende sınırlı olduğunu 
düşünüyorum* 

18 39.1 18 39.1 10 21.7 

Edebiyat Fakültesi öğrencisi olarak kendimi Eğitim 
Fakültesi öğrencilerine göre dezavantajlı hissediyorum* 

15 32,6 24 52,1 7 15,2 

Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri 
öğrenemiyorum. Çünkü yeterli çaba göstermiyorum* 

13 28.2 28 60.8 5 10.8 

PF eğitiminin KPSS’yi kazanmamda hiçbir işe 
yaramayacağını düşünüyorum.* 

12 26.0 29 63.0 5 10.8 

PF uygulaması bir zaman kaybıdır.* 6 13.0 35 76.0 5 10.8 

 
Pedagojik formasyon kursu alan ve öğretmen adayı olan coğrafya bölümü son sınıf 

öğrencilerinin olumsuz sorulara verdikleri yanıtlar değişkenlik göstermektedir. Dağılımda "PF 
uygulaması üniversiteler için para kazanma yöntemidir." sorusunun frekans değerleri olumlu 
23, olumsuz 10 ve 13 de nötr olarak yanıtlanmıştır. Adayların kursu alabilmek için, ikinci 
öğretim ücretinin üç katı ücret ödemeleri ve eğitim fakültelerinde, yapıları gereği, böyle bir 
ücretin olmaması bunda etkili olmuştur. Adayların "Eğitimime yönelik diğer alanlar kapalı 
olduğunda öğretmen olmak zorundayım." sorusuna yönelik yanıtları daha öncede açıklandığı 
gibi bir gerçeğin ve bu gerçeğe yönelik farkındalığın sonucudur. Ülkemizde coğrafya 
bölümlerinin istihdam alanları öğretmenlik mesleği dışında neredeyse kapalı durumdadır ve 
bu olumsuz gerçek ankete yansımış durumdadır. Tabloda ilgi çekici olan, "Öğretmenlik 
mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri bir yetenek ve deneyim işidir. Ancak bunun bende sınırlı 
olduğunu düşünüyorum." sorusuna adayların olumlu ve olumsuz yanıtlarının eşitliği olmuştur. 
Buradaki farkındalık düzeyinin ve coğrafya bölümünün doğrudan öğretmen yetiştirmeye 
yönelik bir bölüm olmamasının etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Ancak öğretmenlik 
formasyonuna sahip her mezunun MEB tarafından öğretmen atanabilirliği de tartışılması 
gereken başka bir noktadır. "Edebiyat Fakültesi öğrencisi olarak kendimi Eğitim Fakültesi 
öğrencilerine göre dezavantajlı hissediyorum." sorusuna verilen yanıtlar Tablo 3'te "Kendimi 
öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenecek yeterlilikte hissediyorum." 
sorusuna verilen yanıtların bir yansımasıdır ve daha önce de değinildiği gibi doğrudan 
motivasyon ve bu motivasyonun sonucu olarak ortaya çıkan farkındalığın bir sonucudur. 
Tabloda,"Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenemiyorum. Çünkü yeterli çaba 
göstermiyorum." sorusunun frekans dağılımı; olumsuz 28, olumlu 13 ve nötr 5 ile dikkate 
değer sonuçlar vermiştir. Öğretmenlik mesleği gibi bir kariyer mesleğinde olumlu ve nötr 
yanıtların toplamının 18 gibi yüksek bir orana ulaşması ve bununla birlikte yeterli çabadan ve 
yetenekten uzak adayların kursu tamamlayıp pedagojik formasyon sertifikasına sahip 
olabilmesi sorgulanmalıdır. Sorgulama daha öncede söylendiği gibi iyi öğretmen nerde ve 
nasıl yetiştirilir ile iyi öğretmen nasıl tespit edilir sorularının da içerecek biçimde tüm sistem 
üzerinde yapılmalıdır. Her ne kadar adayların yetersiz çabaları vize ve final notlarına 
yansıyacak olsa da alınacak sertifikada notla değerlendirme yerine başarılıdır ifadesinin yer 
alması ayırımı güçleştirecektir. Zira bu adayların bir kısmı öğretmen olarak atanabileceklerdir 
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ve sistemdeki zayıf halkayı oluşturacaklardır. Pedagojik formasyon kursunun sınavlara 
yönelik farkındalığını belirlemek için sorulan son iki soru, "PF eğitiminin KPSS' yi 
kazanmamda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum." ve "PF uygulaması bir zaman 
kaybıdır." şeklindedir ve sırasıyla 29 ve 35 gibi olumsuz değerlendirmeler almışlardır. 
Adaylar KPSS sınavlarında formasyon sorularının cevaplanabilmesinin alanla ilgili en az 
ortalama düzeyde bilgi sahibi olmaları gerektiğinin farkındadırlar. Bununla birlikte olumlu ve 
nötr yanıtların frekans toplamının 17 düzeyinde oluşu KPSS sınavına ve atanmaya yönelik 
beklenti düşüklüğünün bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Zira bu oran, son soruda, 
pedagojik formasyonun bir zaman kaybı olduğunu düşünenlerin olumlu ve nötr yanıtlarının 
frekans toplamı oldukça yüksek bir değerdedir ve ileri sürülen tezi desteklemektedir (Tablo 
4).  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 
Sonuç olarak bu çalışmada ülkemizde onlarca yıldır süren, zamanla büyüyen, 

karmaşıklaşan fen-edebiyat fakültesi ve eğitim fakültesi ikilemi üzerinde durulmuştur. 
İkilemin genelde öğretmen yetiştirmeye olan olumsuz etkileri belirlenmeye çalışılmış ve 
özelde ise fen-edebiyat fakültesi kapsamında olan Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nün pedagojik formasyon sertifika eğitimi alan öğrencilerinin 
hem kursa hem de öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Ulaşılan sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

• Fen-edebiyat fakültesi ve eğitim fakültesi ikilemi, ülkemizin çözüm bekleyen önemli 
sorunlarından biridir. İkilem, öğretmen yetiştirme ve istihdam etmede olumsuzluklara yol 
açmaktadır. 

• YÖK'ün izniyle fen-edebiyat fakültelerinde hafta sonu uygulanan pedagojik 
formasyon sertifika kursları öğretmenlik mesleği için bir zorunluluktur. Ancak hafta sonu ve 
iki dönem halinde yoğunlaştırılmış kurs takvimi uygun değildir ve ödenen ücret genel olarak 
yüksektir. 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nün pedagojik 
formasyon sertifika kursu alan öğrencileri için öğretmenlik, hedef meslekleri arasındadır. 
Ancak öğrencilerin; öğretmenlik mesleği, KPSS ve atanmaya yönelik kaygıları 
bulunmaktadır.  

• Pedagojik formasyon sertifikasına sahip her bireyin sınavda başarılı olması ya da 
çeşitli nedenlerle öğretmen olarak atanabilirliği Türk milli eğitimi için önemli sorundur. 

Yukarıda genel olarak açıklanan ve sıralanan sorunları çözme adına aşağıdaki öneriler 
verilebilir: 

• Fen-edebiyat fakültesi ve eğitim fakültesi ikileminin çözümüne yönelik MEB ve YÖK 
tarafından alınan yeni fakültelerin açılmaması, kontenjanlarının azaltılması hatta bazı 
fakültelerin kapatılması kararı ödün verilmeksizin uygulanmalıdır. 

• Fen-edebiyat fakültelerinde YÖK'ün izniyle uygulanan pedagojik formasyon sertifika 
kursları, yeni fakültelerin açılmaması, kontenjanlarının azaltılması hatta bazı fakültelerin 
kapatılması kararının uygulanması ve sonuçlarının alınması sürecinde devam ettirilmelidir. 
Ancak bir kariyer mesleği olan öğretmenlik mesleği için yoğunlaştırılmış hafta sonu kursları 
yerine en az iki yıla yayılan derli toplu ve ciddi kurslar düzenlenmelidir. Yüksek bulunan kurs 
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ücreti ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak makul düzeylere çekilmeli, ya da devlet 
tarafından karşılanmalıdır. 

• Bir kariyer mesleği olan öğretmenlik mesleği için pedagojik formasyon sertifikası ve 
sınav başarısı yeterli görülmemeli, ayrıntılı incelemeler de yapılmalıdır. 
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ĠNANÇ TURĠZMĠNE YÖNELĠK ZĠYARETÇĠ ALGILARININ DEMOGRAFĠK 
FARKLILIKLAR AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ: KONYA MEVLANA MÜZESĠ 

ÖRNEĞĠ 
 

Ġsmail KERVANKIRAN     Adile Gül ERYILMAZ 
 
Öz 

Ülkemizde değişen turizm ve turist algısı ile birlikte ortaya çıkan alternatif turizm türleri gün geçtikçe önem 
kazanmaya başlamıştır. Bu turizm türlerinden biri de kültürel mirası ve kutsal yerleri ziyaret etmeyi merkeze 
alan inanç turizmidir. Ülkemiz inanç turizmine olanak sağlayan pek çok kutsal mekâna sahiptir. Anadolu’nun ilk 
başkenti niteliğinde olan Konya ili de sahip olduğu kültürel çekicilikler sayesinde inanç turizmi potansiyeli 
açısından ülkenin en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Özellikle ilde yer alan Mevlana Müzesi 
inanç turizmi yönüyle kültürel bir miras niteliğinde olup önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; 
ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin inanç turizmine yönelik 
algılarında demografik açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu motivasyon 
doğrultusunda Mevlana Müzesine gelen ziyaretçilere anket uygulanmıştır. Katılımcılara uygulanan 352 anket 
formunun 340 adedi istatistiksel analizlere uygun görülmüştür. Elde edilen veriler, frekans analizleri, Mann-
Whitney U testi ve Kruskall-Wallis analizleri ile yorumlanmıştır. Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin inanç 
turizmine yönelik bazı algılarında farklılıkların olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  İnanç Turizmi, Mevlana Müzesi, Konya, Ziyaretçi Algısı. 

 

A STUDY ON THE PERCEPTIONS OF VISITORS REGARDING FAITH TOURISM IN TERMS OF 
DEMOGRAPHICAL DIFFERENCES: KONYA MEVLANA MUSEUM EXAMPLE 

Abstract 

Alternative tourism types are becoming increasingly important together with the changing perception in terms of 
tourism and tourists in our country. One of these types of tourism is faith tourism, which focuses on visiting 
venues of cultural heritage and sacred places. Our country possesses many sacred venues, which generate 
opportunities for faith tourism. Konya province, which also qualifies as the first capital in Anatolia, has become 
one of the most important destinations in our country due to its cultural attractions in terms of faith tourism 
potential. Especially the importance of Mevlana Museum in the province, which qualifies as a cultural heritage 
in terms of faith tourism, increases day by day. The visitors of the Mevlana Museum have been studied before; 
however, there is no research carried out to evaluate their perceptions about faith tourism. The objective of this 
study: is to determine whether there is a significant difference from a demographic perspective in terms of the 
perceptions of visitors in the Mevlana Museum, which is one of the important tourism centers in the country. A 
survey was carried out with the visitors visiting Mevlana Museum in line with this purpose. Out of the 352 
questionnaires applied to the responders, 340 were found appropriate for statistical analyses. The obtained data 
was interpreted with frequency analyses, Mann-Whitney U test and Kruskall-Wallis analyses. Various 
differences in the perception of visitors visiting Mevlana Museum for faith tourism have been determined.  

Keywords: Faith Tourism, Perception of Visitor, Mevlana Museum, Konya. 

           
 GiriĢ 
Küresel bir pazar olan turizm sektörü, her geçen gün sahip olduğu kitleyi arttırarak, 

faaliyet gösterdiği destinasyonlarda ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecini 
hızlandırmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bu kalkınma sürecinin devam etmesi 
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için turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasını istemektedir. Bu amaçla yılın her döneminde 
yapılabilen alternatif turizm türleri dünya çapında yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Golf turizminden mağara turizmine kamp turizminden yayla turizmine geniş bir alanda 
ele alınan alternatif turizm çeşitleri içerisinde kuşkusuz turizm gelirleri açısından fazla getirisi 
olanların başında inanç turizmi gelmektedir (Kaya vd., 2013). İnanç turizmi dinler tarafından 
kutsal yerleri ziyaret etmek, dinsel toplantı ve törenlere katılmak veya bunları izlemek, hac 
gibi dinsel görevleri yerine getirmek, kutsal ve ünlü mabetleri görmek amacıyla yapılan ve 
önemli boyutlara ulaşan seyahatlerin ve konaklamaların oluşturduğu turizm hareketidir (Usta, 
2008). Richards (2007) ise inanç turizmini, “uluslararası turizm literatüründe genel kabul 
gören biçimiyle, kutsal yerlerin, bu dinlere mensup turistlerce ziyaret edilmesine ilişkin 
faaliyetler bütünüdür” şeklinde tanımlamaktadır. İnanç turizminin kapsamı çok geniştir. 
İnancın ilk yapısal izleri olan mezar stellerinden (dikilitaş) başlayarak, kaya resimleri, kült 
yapıları daha sonra tapınak, kilise, cami vb.ne dönüşmüştür. Dini yapılar (tapınak, sinagog, 
kilise, manastır, cami vs.), dini mekanlar (hac mekânı, kutsal topraklar, dini kişiliklerin 
doğduğu, yaşadığı veya vefat ettiği yerler, izledikleri yollar), kutsal eşyalar (dini kişiliklere 
veya dinlere ait), dini festivaller, dini karakterli kutlama ve ayinler, inanç turizminin ilgi alanı 
içine girer (Doğaner, 2013). Kutsal mekânlar inanç turizminde temel kaynakları oluşturmakta, 
inanç sistemleri ile turizm arasında bağlantı kurmaktadır. Geçmişten bugüne tarihsel, dini ve 
mitolojik olaylar ve bunların meydana geldikleri yerler, tamamen değişmiş olsa da, halen 
yoğun ilgi görmekte ve insanlar için farklı turizm olanakları sunan yerler arasında 
bulunmaktadır (Özgüç, 2011). Bu mekanlara olan seyahatlerde dini duyguların, inançların ve 
değerlerin önemi büyüktür. Dünyada istisnaları görülmekle birlikte, birçok toplumda, kendi 
inandığı dine mensup olsun veya olmasın, dini değerlere, mekanlara, şahsiyetlere saygı 
duyulur. Farklı dinlere ve inanışlara ait öğretilerde veya söylemlerde, kutsal mekanlara saygı 
duymaktan ve hoşgörü ile bakmaktan bahseder. Bu saygının gereği olarak bireyler genellikle 
mensubu olduğu dine ait mekanları ziyaret ettikleri gibi farklı inanışlara ait kutsal mekanları 
da ziyaret ederler.   

Birey ve toplum yaşamının şekillenmesinde ve hayatının iç dinamiklerinin 
oluşmasında dinin, dolayısıyla inancın çok önemli bir işlevi ve belirleyiciliğinin olduğu 
yadsınamaz bir gerçekliktir. Sosyologların dini tecrübenin hayatın tüm evrelerinde 
belirleyiciliğine ilişkin tespitleri de bunu göstermektedir. Din, hayatın her alanında varlığını 
hissettirdiği gibi özellikle toplumun düşünce dünyasının ve davranışlarının belirlenmesinde 
önemli bir etkiye sahiptir (Capps, 2005; Süt, 2014). Toplumsal hayatta bu derece etkili olan 
din, insanların yaşamında, dünyaya bakışında ve tercihlerinde de önemli bir yere sahiptir. 
Dinin bireyler üzerinde bu derece belirleyici olması, insanları gönüllü olarak seyahat etmeye 
yönlendirmiş ve günümüzde modern insanın aynı motivasyonla gerçekleştirdiği bu gibi 
hareketlilikler inanç turizmi kavramının da ortaya çıkmasına katkı yapmıştır.   

Sosyal bir olgu olan seyahat ise turizmle doğrudan ilişkili bir kavramdır. İlkçağlardan 
beri insanların inançları nedeniyle çeşitli dini vecibelerini yerine getirmek, ayinlerine, 
merasimlerine, festivallerine katılmak, inançlarına ait kutsal mekânları görmek ve ziyaret 
etmek amacıyla gerçekleştirdikleri seyahatler, bir taraftan inançla diğer taraftan turizmle 
ilişkilidir. İslamiyet ile birlikte birçok Müslüman seyyah dünyanın birçok yerine seyahatler 
düzenlemiş, bu seyahatler sayesinde edindikleri bilgi, deneyim ve gözlemlerini kaleme 
almışlar ve yaşadıkları dönemin olaylarını, doğal ve kültürel özelliklerini günümüze kadar 
ulaştırmışlardır. Orta çağ döneminde, Müslüman seyyahlar gerek kendi imparatorlukları 
içerisinde gerekse bu imparatorlukların dışarısında çok aktif ve macera sever bir tutum 
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sergilemişlerdir (Taher, 2008). Bu yönüyle bakıldığında bütün dinlerde olduğu gibi İslam 
dininde de seyahatlere büyük önem verildiği görülmektedir. Birçok İslam âliminin doğduğu 
yer ile vefat ettiği yerin farklı olması bu hareketliliğin ne kadar yaygın olduğunu 
göstermektedir. Tasavvuf literatüründe sefer, seyahat kavramları hem manevi anlamda seyr’ü-
sülükü hem de maddi anlamda gezmeyi ifade etmekte ve tasavvuf edebiyatında sıklıkla 
işlenen bir tema olarak yer almıştır (Özkan, 2009). İslamiyet’te seyahate çıkanlar için bazı 
kolaylıklar da getirilmiştir.1 Önde gelen Müslüman din adamlarının öğretilerinde ve kutsal 
kitaplarda, seyahate çıkmanın fiziksel ve ruhsal rahatlığa ve huzura neden olduğu ve 
yaratıcının dünyadaki güzelliklerini ve bahşettiklerini görmek için iyi bir fırsat oluşturduğunu 
bahseder (Farahani ve Henderson, 2010). Bu tür seyahatlere örnek olarak umre ve hac2 
ziyaretleri verilebilir. Buradaki temel amaç dini vecibelerinin yerine getirilmesi olsa da, bu 
ibadetlerin yerine getirilmesinde seyahat faktörünün varlığı da önemlidir. Ayrıca, Afifi (2015) 
çalışmasında, İslami normlar ve kuralların birçoğu ile Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO) 
üye ülkelerin birçoğu tarafından kabul edilen etik değerler3 arasında uyum olduğunu, İslami 
öğretilerin aynı zamanda sorumlu ve sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile de örtüştüğünü 
vurgular. 

Tarih boyunca gerçekleşen dini nitelikli seyahatler, günümüzde daha da 
yaygınlaşmıştır. İnsanların ekonomik ve refah düzeylerinin yükselmesi, ulaşım ve iletişim 
imkânlarının yaygınlaşması, bilginin insanlar arasında hızlı dolaşımı gibi kolaylaştırıcı 
etmenler turizme, özelde de inanç turizmine olan ilgiyi artırmıştır (Süt, 2014). İnanç 
merkezlerinin kutsallığı yanında, sanatsal, tarihi, mimari ve kültürel özellikleri de 
ziyaretçilerin bu mekanlara olan ilgisini artıran önemli faktörlerdir.  

İnanç turizmi, insanların inançlarını gerçekleştirmek amacıyla kutsal yerleri ziyaret 
etmeleriyle başlamıştır. Dinlerin var olduğu günden beri insanlar mensubu oldukları dinin 
öğretilerini yerine getirmek amacıyla kutsal yerleri ziyaret etmişler ve bu durum kutsal yerlere 
kitlesel hareketlerin gerçekleştirilmesine neden olmuştur (Albayrak, 2013). Dolayısı ile turizm 
ve inanç arasında bulunan en açık bağlantı, kutsal yapılara turistlerin ilgi duyması ve onlar 
tarafından ziyaret edilmesidir (Vukonic, 1996).  

Bu çerçevede inanç turizmi faaliyetlerinde bulunan turistleri, iki gruba ayırmak 
mümkündür. Bunlardan birincisi, dini görevleri yerine getirmek, diğeri ise bağlı bulunulan 
inancın kutsal mekânlarına duyulan meraktır (Murray ve Graham, 1997; Kanıbir ve Kaşlı,  
2007). Benzer bir sınıflandırmayı Tekin (2014)’in çalışmasında da görmekteyiz.  Bu yönüyle 
inanç turizmi, turizm pazarında büyük bir paya sahip olup, bu faaliyete katılanların sayısı her 
geçen yıl artmaktadır. Kanıbir ve Kaşlı (2007)’ya göre, inanç turizmi faaliyetlerinin ortak 
inanç paydasında buluşan çok sayıda insanı ilgilendirmesi, bu alanda ortaya çıkabilecek 

                                                           
1 İslam dininde yolcuya tanınan kolaylıklar ve ayrıcalıklar yolculuğu kolaylaştırmaktadır. Kişi yolculukta ve 
gideceği yerde uzun süre kalmayacaksa namazlarını kısaltabilir, bazı âlimlere göre namazlarını birleştirebilir, 
orucunu kazaya bırakabilir (Din, 1989). 
2 Semavi dinlerde hac önemli bir yer tutmaktadır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da kutsal mekanları ziyaret 
etmek önemli dini vecibe sayılmaktadır. Hac, bir ibadet olarak manevi arınma ve kurtuluş vesilesi telakki edilir 
ve dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekânlara yapılan ziyarettir. Ayrıca İslam terminolojisinde hac, 
imkânı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve 
belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder (Harman, 1996). Yahudilerin 
Kudüs’ü ve Hristiyanların hem Kudüs’ü hem de Vatikan’ı ziyaretleri hacı olma amacıyla gerçekleşen 
ziyaretlerdir. Büyük hac merkezlerinin dışında daha küçük çaplı olan, hacıların çeşitli amaçlarla (örneğin şifa, 
şefaat bulmayı umarak) ziyaret ettiği merkezler de vardır; türbeler, azizlerle ilişkili mekânlar gibi. Birçok dinde 
ve inanışta hac ve hac merkezleri bulunmaktadır (Erbaş, 2002). 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://ethics.unwto.org/  

http://ethics.unwto.org/
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turistik hareketliliğin boyutunu ve dolayısıyla ekonomik potansiyelini ortaya koymaktadır. 
İnsanların inançları gereği hac gibi seyahatlere katılmaları ya da kutsal mekânlara ilişkin 
kültürel merak, dinlerin kutsal merkezlerinin bulunduğu turistik destinasyonlarda yoğun bir 
turistik hareketliliğin yaşanmasına neden olabilmektedir. Şaman (2009) bu durumu şöyle 
ifade etmektedir: Dini inançlar nedeniyle gerçekleştirilen seyahatler, çok sayıda insanın farklı 
şehirlere veya ülkelere gitmesine sebep olmaktadır. Bu da ekonomik, sosyal ve kültürel 
bakımdan gidilen yeri etkilemektedir. Her şeyden önce turizmin gelişmesine ve on iki aya 
yayılmasına yol açmaktadır. Ekonomiyi hızlandırmakta, ekonomik bir kaynak ve istihdam 
yaratmakta, sosyal ortamın gelişmesini sağlamakta, oradaki halkın farklı kültürlerle tanışıp 
kültürel zenginliğini artırmasına olanak tanımaktadır. Bunların yanı sıra, dış kamuoyunda 
tanınmışlığı arttırmakta ve dolaylı olarak şehircilik ve birçok başka konuda da inanç çekim 
merkezi olan yörenin gelişmesine yol açmaktadır. Dolayısı ile bu merkezler, bulundukları 
bölgenin kalkınmasına katkı yaptıkları gibi, toplumsal yapı üzerinde de değişime ve 
dönüşüme neden olmaktadır.    

  İnanç turizm faaliyetleri katılanların hareket alanlarına göre; aktif inanç turizmi ve 
pasif inanç turizmi olmak üzere iki grupta incelenmektedir (Kaya, 1999). Bir ülke 
vatandaşlarının diğer ülkelere, dini inançlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla 
yaptıkları ve bu seyahat ve konaklamaları süresince turizm olgusu içindeki ilişkilerden 
yararlanmaları sonucu ortaya çıkan ilişkiler bütünü, gidilen ülke bakımından aktif inanç 
turizmi olarak adlandırılmaktadır (Karaman ve Demirkol, 2008). Aktif inanç turizminin en 
önemli özelliği, ziyaretin yapıldığı ülke ekonomisine döviz bırakması ve ekonomik bir değer 
yaratmasıdır (Akat, 2000; Avcı, 2011). Aktif inanç turizminin tersine bir ülke insanlarının dini 
inançlarını yerine getirmek amacıyla başka ülkelerdeki dini çekim merkezlerine yaptıkları 
seyahatleri ve bu seyahatlerde inanç turizmi tanımı içindeki faaliyetlerden yararlanmaları, 
pasif inanç turizmi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye açısından Suudi Arabistan’a her yıl hac 
ve umre amacıyla ziyaretçi gönderilmesi, pasif turizm hareketi iken, Suudi Arabistan 
ülkesinin, gönderilen bu ziyaretçileri ağırlaması, o ülke için aktif inanç turizm hareketidir 
(Aksoy, 2002; Kurnaz, 2013).  

İnanç turizm faaliyetleri turizm pastası içerisinde giderek büyüyen bir paya sahiptir 
(Türker, 2016). Bu durumun ortaya çıkmasında inanç turizminin ziyaretçilerin türüne ve geliş 
amacına göre değiştiği söylenebilir. Kurar ve Akbaba (2013)’ya göre, dünyanın en büyük üç 
inanışını % 33’lük oranla Hıristiyanlık, % 21 oranla İslamiyet ve % 14 oranla da Hinduizm 
oluşturmakta ve bu inanışlara ait katedral, kilise, camii, tapınak ve kutsal emanetlerin 
saklandığı yerlerin öne çıkması turizm sayesinde olmaktadır. Günümüzde dünyanın birçok 
bölgesinde nüfus hareketliliğine neden olan binlerce farklı kutsal mekân bulunmaktadır. Bu 
merkezlerden Mekke, Medine, Vatikan, Kudüs ve Lhasa gibi şehirler her yıl milyonlarca 
insan tarafından ziyaret edilmektedir (Dinç, 2014). Diğer turizm etkinliklerine katılanların 
dinlenme, eğlenme, yeni bilgiler edinme gibi gerekçelerle turizm etkinliklerini 
gerçekleştirirken, inanç turizmine katılanlar, kendileri için kutsal kabul ettikleri bu mekanları 
ziyaret ederek, psikolojik olarak rahatlama, kutsanma ve arınma gibi motivasyonla turizm 
faaliyetlerine katılırlar. Dolayısı ile kutsal olarak kabul edilen bu bölgeler, ziyaret eden her 
grup için farklı anlamlar içerir ve farklı dünya görüşüne, inancına sahip bireyler tarafından 
tercih edilebilir. Her ne kadar turizm olayı modern dünya görüşünü, inanç ise dini yaşam 
tarzını anımsatan birbirinden farklı iki kavram gibi gözükse de inanç turizmi sayesinde 
Müslüman ülkelerin çoğunda hem dindar hem de seküler dünya görüşüne sahip insanlar aynı 
mekanlarda bir araya gelmektedir. Bu da şunu göstermektedir ki, inanç turizmine katılan 
ziyaretçilerin demografik özellikleri çeşitlilik göstermektedir.   
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Farklı demografik özelliklere sahip ziyaretçiler tarafından inanç turizmine olan ilgi her 
geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte literatürde ziyaretçilerin demografik özelliklerine 
göre, inanç turizmine yaklaşımları ele alan birçok çalışma bulunmaktadır. Bunlara; Şaman, 
2009; Egresi vd., 2012; Ebrahim vd, 2013; Tayfun vd, 2013; Kayadibi vd, 2013; Yılmaz vd; 
2013; Koçyiğit, 2016; Canoves ve Prat Forga, 2016; Cerutti ve Piva, 2016; Ummara vd., 
2016; Irimias vd., 2016; Öter ve Çetinkaya, 2016; Afferni ve Ferrario, 2016 çalışmaları örnek 
verilebilir. Bu çalışmaların çoğu inanç turizm merkezlerine gelen ziyaretçilerin inanç 
turizmine ya da ziyaret ettikleri mekanlara yönelik bakış açılarını, algılarını belirlemeye 
yönelik çalışmalardır. Mevlâna müzesini konu alan bu çalışmada ise gerek inanç turizmine 
gerekse Mevlâna müzesine yönelik ziyaretçi algılarının demografik farklılıkları açısından 
farklılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir.  

Türkiye’de Ġnanç Turizmi  
Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tahminlerine göre dünya genelinde her yıl 300 milyon 

turist inanç merkezli olarak seyahat etmektedir. 2012 yılı istatistiklerine göre, dünya 
genelinde turizm faaliyetlerine katılan bireylerin %27’si “inanç turizmi, sağlık turizmi ve 
akrabaları-arkadaşları ziyaret etmek” amacı ile turizm faaliyetine katıldığı görülmektedir 
(Tekin, 2014). Bu seyahatlerle 18 milyar $ büyüklüğünde ekonomik bir pazar oluşmaktadır 
(Zengin, 2010; Kanıbir ve Kaşlı, 2007). Dünya Turizm Örgütü (WTO) ayrıca inanç turizminin 
de içinde bulunduğu niş pazarlardaki turistik hareketlerin 2020 yılına kadar % 20 artacağını 
da öngörmektedir (McKelvie, 2005). İnanç turizmi faaliyetlerinin ekonomik anlamda bir diğer 
özelliği de turizmin konjonktürel dalgalanmalarını tolere etmesidir. Bu bağlamda, dünya 
genelinde, 2009 yılı turizm gelirleri ve ziyaretçi sayıları 2008 yılına göre %4’lük bir düşüş 
kaydederken, inanç turizmine ilişkin ziyaretlerde bir daralma olmadığı dikkati çekmektedir 
(Şahiner, 2012). 20. yüzyılda ulaşımda yaşanan teknolojik gelişmelerle seyahatler daha rahat, 
ucuz ve yaygın bir hal alınca, turizm de bundan olumlu; birinci ve ikinci dünya savaşın 
etkisiyle, pek çok sektör gibi turizm de olumsuz etkilenmiştir. Turizm faaliyetleri ikinci dünya 
savaşından sonra özellikle Batı dünyasında sistemli ve organize bir hal almışken İslam 
ülkelerinde turizm sektörüne profesyonel yaklaşımlar nispeten daha geç tarihlerde başlamıştır 
(Süt, 2014). İslami kaynaklarda İslam dininin seyahate önem verdiği, bu konuda bazı 
kolaylıklar getirdiği ve hatta seyahatin teşvik edildiği belirtilse de, Süt (2014)’e göre, 
Müslümanlarda turizm bilincinin yetersiz olduğu ve Müslümanların bu kaynaktan batılı 
ülkelerle ölçüldüğünde istenilen düzeyde yararlanamadıkları görülmektedir. Bunda 
toplumdaki turizm bilincinin yetersizliği ve dini referansların bu konuya müspet yaklaşımını 
farkında olmamak da vardır. İslam toplumunun turizm aktivasyonlarına karşı pozitif bir tutum 
takınmalarının turizm etkinliklerine olumlu yansıyacağı muhakkaktır. 

Müslümanlar dünya nüfusunun yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Müslüman ülkelerin 
çoğunda turizm, ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bu 
ülkelerde diğer turizm türleri ile birlikte inanç turizme olan eğilimlerin de arttığı 
görülmektedir (Scott ve Jafari, 2010).  Dünyada olduğu gibi ülkemiz de inanç turizmi 
açısından pek çok çekiciliğe sahiptir. Nitekim gerek ilkçağ medeniyetlerinin Anadolu’da 
gelişmesi, gerekse de Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin, Ortaçağ’da ise Musevilerin 
yaşadıkları yerlerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok etme politikaları sonucu bu topraklara 
sığınmış olmaları, Türklerin kendi dini olan İslamiyet’e ait eserlerin yanı sıra, çok sayıda 
sinagog ve kilisenin Anadolu’da yer almasına neden olmuştur (Zaman, 2005). Bununla 
birlikte, kitle turizminin hakim olduğu Türkiye’de, inanç turizm amaçlı gelen ziyaretçilerin 
oranı son onbeş yıldır %0.7’yi geçmemektedir. Kitle turizmine bağlı olarak inanç turizm 
amaçlı gelen ziyaretçilerin sayısı da artmasına rağmen, hala Türkiye’de doğrudan dini ve hac 
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amaçlı gelen ziyaretçilerin oranı oldukça düşük kalmıştır. Bu durum Türkiye’nin sahip olduğu 
inanç temelli çekiciliklerini turizmde yeterli kadar kullanamadığını göstermektedir. 
Günümüzde Türkiye’de inanç turizminin geliştiği alanlar yine, kitle turizminin de gelişmiş 
olduğu; İzmir, Antalya, İstanbul, Nevşehir gibi illerdir. Ayrıca Şanlıurfa, Mardin, Mersin, 
Hatay, Isparta ve Aksaray gibi illerde ise inanç turizm potansiyeli bulunmakta ancak yeteri 
kadar değerlendirilememektedir (Okuyucu ve Somuncu, 2014).  

Türkiye’de inanç turizmi ile ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de dini 
amaçlı turizmin sayısal verilerine ulaşmak için ilk çalışmalar Başbakanlık Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün 1965 yılında düzenlediği bir anketle başlamıştır. 1983 yılında aynı kurum, iç 
turizm hareketlerine yönelik “Hane halkı eğilim anketi” ile seyahat edenlerin sayısı ve seyahat 
amaçlarını belirlemeye çalışmıştır. 1986 ve 1993 yıllarında yapılan “Çıkış yapan yabancı 
ziyaretçiler anketi” ile ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin ziyaret amaçlarına göre tasnifi 
yapılmış ve dini amaçlı turizm ana başlık halinde ele alınmıştır (Aksoy, 1998). Ayrıca, 1993 
yılından itibaren öncelikle üç büyük dinin günümüze kadar ulaşan eserlerinin ve ibadet 
yerlerinin envanterini hazırlamıştır. Yapılan bu envanter çalışmasında, ülkemizde yer alan ve 
sayıları çok fazla olan tüm eserlerin tespiti yapılmıştır. Türkiye'de turizmin geleceği açısından 
çok büyük önem taşıyan Turizm Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu "İnanç turizmi 2000 
projesi" ülkede büyük bir potansiyele sahip olan dini arz kaynaklarının değerlendirilmesi için 
büyük bir fırsat olarak gündeme getirilmiştir. Getirisi çok yüksek bir yatırım olma özelliğini 
taşıyan bu proje, inanç turizminin gelişmesi yönünde atılan olumlu adımların devamı 
açısından önem arz etmektedir (Aksoy 2002). 

 Türkiye’de “inanç turizmi” adı altında geniş kapsamlı bazı faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesine dönük çalışmalar 1995 yılından itibaren hız kazanmıştır. 1995–1998 
yılları arasında çok sayıda tur operatörü, basın mensubu ve konu ile ilgili uzmanların katılımı 
ile “inanç turizmi” turları organize edilmiştir. Pamukkale ve Denizli’de düzenlenen “2000’e 
Doğru İnanç Turizmi” Sempozyumları ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katkıları ile 2002 
yılında Kuşadası’nda gerçekleştirilen “I. İnanç Turizmi Günleri” Sempozyumu ve 2004 
yılında İzmir’de yapılan “II. İnanç Turizmi Günleri” sempozyumu bu konuyu güncel halde 
tutan en dikkat çekici çalışmalardır. Bunlara ek olarak yerel yönetimler ve üniversiteler dâhil 
olmak üzere çeşitli kuruluşların düzenledikleri benzer çalışmalarla inanç turizmi, 
kamuoyunda tanıtılmaya devam etmiştir. Turizm Bakanlığı tarafından 43 il, “inanç turizmi 
açısından önemi olan iller” kapsamına alınmıştır. Bu illerdeki dini mekânların tanıtım 
organizasyonu bir ölçüde devlet desteğiyle yapılmaktadır (Sargın, 2006). İstanbul’un Avrupa 
Kültür Başkenti seçilmesi sonrasında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı iş 
birliğiyle 2010 yılında gerçekleştirilen “İstanbul 2010 İnanç Turizmi Zirvesi” uluslararası 
boyuta taşınmıştır (Hacıoğlu ve Tekin, 2014). 2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Turizm Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen “Uluslararası 
İnanç Turizmi ve Hoşgörü” konferansı, farklı ülkelerden akademisyenlerin ve turizm sektörü 
temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’de çağrılı ilk uluslararası toplantı olma özelliğine sahiptir 
(Hacıoğlu ve Tekin, 2014). Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 
Türkiye Turizm Stratejisinde, Tarsus’tan başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin 
yörelerini kapsayan “İnanç Turizmi Koridoru” oluşturulmuş ve koridor boyunca inanç 
turizminin gelişmesi için gerekli hedefler belirlenmiştir.     

Türkiye yoğun bir Müslüman nüfusa sahip olmakla birlikte özellikle Hıristiyanlık ve 
Musevilik başta olmak üzere diğer dinler açısından da önemli bir kültürel ve dini mirasa 
sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye’de 
inanç turizmi çerçevesinde kullanılan cami, kilise, sinagog, tapınak, antik kent vb. değerlerin 
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olduğu 43 il yer almaktadır. Anadolu topraklarında inanç turizmi kapsamında üç semavi din 
açısından değerlendirilebilecek toplam 316 eserden 167’si İslam, 129’u Hıristiyan (7’si 
Vatikan tarafından hac yeri olarak belirlenmiştir) ve 20’si Musevi dinine aittir (Kanıbir ve 
Kaşlı, 2007). Bu yönüyle değerlendirildiğinde, ülkemizde inanç turizmine yönelik birçok 
mekân bulunmakla birlikte, bunlardan en başta gelenlerden birisi de Konya ilidir.  

 
Ġnanç Turizmi Açısından Mevlâna Müzesi 
Konya ili geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapması ve özellikle 

Selçuklu Devleti’nin başkenti olmasından dolayı ülkemizin önde gelen inanç turizm 
merkezlerinden biridir. Nitekim ilde yer alan geçmiş medeniyetlere ait bu tarihi ve kültürel 
değerler günümüzde de önemini korumaktadır. Konya’da yer alan Alaeddin Camii, Aziziye 
Camii, Mevlana Türbesi ve Dergâhı, İnce Minareli Camii ve Medrese, İplikçi Camii ve 
Medrese, Karatay Medresesi, Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi, Sahipata Külliyesi ve 
Türbesi, Selimiye Camii, Sırçalı Medrese, Sultanlar Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Kilistra 
Antik Kenti, Haç Planlı Şapel, Sümbül Kilise, Lystra Antik Kenti, Sille Antik Kenti, Haghia 
Eleni Kilisesi, Akşehir ilçesinde yer alan Nasreddin Hoca Türbesi ve Beyşehir ilçesinde yer 
alan Eşrefoğlu Camii ve Türbesi bu eserlerden bazılarıdır (Bingöl, 2007). Ancak bu eserler 
arasında Mevlana Müzesi’nin Konya ili açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Maç (2006) 
Mevlana Müzesi’nin Konya açısından önemine değinerek; Konya’nın dünya çapında 
tanınması ve ABD’den Kore’ye kadar geniş bir coğrafyadan turist çekerek inanç turizminde 
merkez olmasında, içinde insanlık dostu, barış taraftarı ve büyük yol gösterici Mevlana’nın 
türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi’nin önemli bir rolü olduğunu vurgulamaktadır. Benzer 
bir şekilde Koçyiğit (2016)’in  Konya’daki Mevlana Müzesinde yapmış olduğu “Destinasyon 
imajı oluşturmada inanç turizminin rolü” çalışmasında, ruhsal ve zihinsel rahatlığı 
sağlamada, farklı inançları ve yeni kültürleri tanımada Konya ilinin ideal bir destinasyon 
olduğu belirtilmiştir. 

Tablo 1: Mevlana Müzesi ziyaretçi sayısı (2012-2014). 
       2012 2013 2014 
     Toplam 1.565.872 2.047.666 2.109.487 

Kaynak: (Büyükşalvarcı vd, 2015). 

Afganistan’ın Belh kentinde 1207 yılında doğan Mevlana, 1212 yılında Moğol istilası 
ile ailesiyle birlikte Belh’ten ayrılmış ve farklı yerlerde yaşadıktan sonra Selçuklu Devleti’nin 
hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın ailesini davet etmesi üzerine 1228 yılında Konya’ya 
gelmiştir. Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra büyük bir ilim ve din bilgini olan Mevlana’nın 
hayatında yeni ufuklar açılmıştır. Mevlâna Celaleddin-i Rumi, yazdığı eserler ve insanlar 
arasında ayrım gözetmeksizin sevgi ve hoşgörü temeline dayanan felsefesiyle tüm dünya 
tarafından bilinen önemli bir sufidir (Görkemli vd, 2013). Mevlâna Külliyesi ve Türbesi, 
Cumhuriyetten sonra müze haline dönüştürülmüş ve 3 Mart 1927’de ziyarete açılmıştır. 
Müzede, Mevlâna Hazretleri’ne ve diğer Mevlevilere ait birçok eser bulunmaktadır. Müzede, 
Mevlâna Hazretleri’ne ait özel giyim eşyaları, Mevlevi musiki enstrümanları, hat ve tezhip 
örnekleri, değerli yazmalar, maden cam ve ahşap eserler, halılar, kilimler, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerine ait güzel ve değerli sanat eserleri ve paha biçilmez değerde elyazması 
kitaplar sergilenmektedir (Bingöl, 2007). UNESCO’nun dünyada “Mevlâna Yılı” olarak ilan 
ettiği 2007 yılı, aynı zamanda Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Amerika Birleşik 
Devletleri’nde “en tanınmış şair” ilan edildiği yıldır. Her yıl aralık ayının ilk yarısında (1–17 
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Aralık) düzenlenen Sema Gösterileri, tüm dünyadan Mevlana’nın öğretilerine ilgi duyan 
ziyaretçileri kente çekmektedir (Görkemli vd, 2013).  

Konya Mevlâna Müzesi, dünyanın farklı ülkelerinden ve farklı kültürlerinden pek çok 
ziyaretçiyi kendisine çeken evrensel bir inanç turizm destinasyonu haline gelmiştir. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın 2014 yılı verilerine göre, müze ziyaretçi sayılarının illere göre 
dağılımına bakıldığında, İstanbul, İzmir, Antalya ve Nevşehir illerinden sonra Konya ili 
beşinci sırada gelmektedir4. Konya iline gelen ziyaretçilerin uğramadan geçmediği Mevlâna 
Müzesi ise, Türkiye’de en fazla ziyaret edilen müzeler sıralamasında Ayasofya Müzesi, 
Topkapı Sarayı’ndan sonra üçüncü sırada yer almaktadır (Kervankıran, 2014). Mevlâna 
Müzesi, her yıl iki milyonun üzerinde insan tarafından (Tablo 1) ziyaret edilmesine karşın, 
müze gelirleri sıralamasında ön sıralar yer almadığı görülmektedir (Kervankıran ve Eryılmaz, 
2015). Bu duruma neden olan faktör, müzeye gelen ziyaretçilerden geçmiş dönemlerde hiç 
ücret alınmamasıdır. Ancak son yıllarda az da olsa bir ücret alınmaktadır.  

Amaç ve Yöntem 
21. yüzyılın başından itibaren sosyal ağların oluşturulmasında ve toplumsal yapı 

arasındaki etkileşimde dini mekanların ya da inanç merkezlerinin etkisi dikkat çekmektedir 
(Wiltshier ve Griffiths, 2016). Çünkü inanç turizm mekanlarına giden ziyaretçiler hem bu 
mekanlarda dini kazanım elde ederken, hem de turizm aktivitesinde bulunmaktadır. Buradaki 
dini deneyimlerin turizm üzerindeki etkisi ya da turizmin dini deneyimler üzerindeki etkisi 
tartışılsa da, turizm çalışmaları içinde inanç turizm çalışmalarının her geçen gün arttığı 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin önemli inanç turizm merkezlerinden biri 
olan Mevlâna Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin inanç turizmine yönelik algılarında demografik 
açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 
Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçilere anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan 352 anket 
formunun 340 adedi istatiksel analizlere uygun görülmüştür. Elde edilen verilerin analizi, 
frekans analizleri, Mann-Whitney U Testi ve Kruskall-Wallis analizleri ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

• Hipotez 1: Konya Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçiler, Konya’da inanç turizminin 
gelişimini desteklemektedir. 

• Hipotez 2: Mevlana müzesine gelen ziyaretçiler geldikleri mekânın özelliklerini bilerek 
gelmektedir, dolayısı ile bilinçli ziyaretçilerdir. 

• Hipotez 3: Konya Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin inanç turizmi ile ilgili 
algılarında cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre aralarında anlamlı bir farklılık vardır. 

Bulgular 
Çalışmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde katılanların cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu, meslek, medeni durumu gibi 
demografik bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde Mevlana 
Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin bu mekâna bilinçli olarak gelip gelmediğini anlamaya yönelik 
sorular sorulurken, anketin üçüncü bölümünde “1: Kesinlikle Katılıyorum”- 5: Kesinlikle 

                                                           
4 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kervankıran, İ. (2014). “Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde 
Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/11 Fall 2014, p. 345-369. 
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Katılmıyorum” sıra düzeni ile beşli “Likert” türünde hazırlanan sorular ile katılımcıların inanç 
turizmine yönelik tutum ve algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 2’de katılımcıların 
demografik özelliklerine ait bilgileri bulunmaktadır. Buna göre, ankete katılan bireylerin 
cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında %59,7’sinin erkek, %40,3’ünün bayan olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların diğer demografik özelliklerine bakıldığında; büyük bir 
çoğunluğun (%32,1) 20–30 yaş arasında olduğu; %22,4’ünün ise 41–50 yaş arasında olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında büyük ölçüde (%32,9) lisans 
düzeyinde, %27,9’unun ilköğretim düzeyinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %47,4’ü 
evli iken %47,4’ü bekâr olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların mesleklerine bakıldığında 
%33,2 oranında öğrenci olduğu, %15,9 oranında ise işçi olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%27,4’ünün aylık geliri 1001–2000 arasında iken, %25,9’unun düzenli bir geliri 
bulunmamaktadır.  

Tablo 2: Ziyaretçilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler. 
   n % 
Cinsiyet Erkek 203 59,7 

Kadın 137 40,3 
   n % 

YaĢ grupları 

-20 52 15,3 
20-30 109 32,1 
31-40 59 17,4 
41-50 76 22,4 
50+ 44 12,9 

   n % 

Eğitim durumu 

İlköğretim 95 27,9 
Lise 88 25,9 
Ön lisans 25 7,4 
Lisans 112 32,9 
Lisansüstü 18 5,3 

   n % 

Medeni durum 
Evli 161 47,4 
Bekâr 161 47,4 
Diğer 18 5,3 

   n % 

Mesleki durum 

İşçi 54 15,9 
Tüccar 18 5,3 
Memur 40 11,8 
Serbest Meslek 21 6,2 
Emekli 32 9,4 
Çiftçi 21 6,2 
Ev Hanımı 28 8,2 
Öğrenci 113 33,2 
Diğer 13 3,8 

   n % 

Gelir Durumu 

-1000 57 16,8 
1001-2000 93 27,4 
2001-3000 77 22,6 
3001+ 25 7,4 
Düzenli bir gelirim yok 88 25,9 

  n % 

KalıĢ Süresi 
Günübirlik 91 26,8 
Bir gece 66 19,4 
2-4 gece 75 22,1 
5 geceden fazla 108 31,8 

Katılımcıların %26,8’i Konya iline günübirlik gelirken, %31,8’i ilde 5 günden fazla 
kalmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%25,3) Mevlâna Müzesi’ne çevre illerden 
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geldiği görülmektedir. Bunun yanında ankete katılanların %25,3’ü Mevlâna Müzesi’ne ilk kez 
gelirken, %22,6’sı her yıl bu mekânı ziyaret etmektedir (Tablo 3).  

Tablo 3: Ziyaretçilerin Mevlâna Müzesi’ne Nereden Geldikleri ve Ziyaret Sayısı. 
Nereden geldikleri n % Kaç kez geldikleri n % 

Konya ve ilçeleri 59 17,4 İlk kez 86 25,3 
Çevre illerden 86 25,3 İkinci 63 18,5 
İstanbul 35 10,3 Üçüncü 46 13,5 
İzmir 36 10,6 Dörtten fazla 68 20 
Ankara 53 15,6 Her yıl 77 22,6 
Diğer 71 20,9    
Toplam 340 100 Toplam 340 100 

Dünyanın önde gelen seyyahlarından Lubenau Reinhold, seyahatlerin insanları daha 
fazla dindar yaptığını iddia etmektedir (Baykara Taşkaya, 2013). Diğer turizm türleri için 
Reinhold’un iddiası tartışmalı olsa da inanç turizmi için geçerli olduğu söylenebilir. Çünkü 
inanç turizm mekanlarına gelen ziyaretçiler için bu mekanların anlamı büyüktür ve bu 
mekanlara karşı aidiyet duygusu vardır. Dolayısı ile kendisi için kutsal olan ve farklı anlamlar 
yüklediği bu mekanları ziyaret eden insanlar inandıkları dine ve kutsal gördükleri şahıslara, 
mekanlara, etkinliklere, ritüellere daha fazla bağlanırlar, duygusal bir yoğunluk yaşarlar ve 
rahatladıklarını hissederler. Turizme katılanların temel motivasyonu yeni yerler görmek ve 
farklı kültürleri tanımaktır. Bununla birlikte bedenen ve ruhen rahatlama da turistlerin en 
önemli beklentileri arasında bulunur. İnanç turizmine katılanların büyük çoğunluğu da 
psikolojik olarak ve ruhen rahatlamayı hedefler. Ziyaret ettikleri mekanın özelliklerini ve 
kutsal değerini bilerek geldiklerinden ve bu mekanlara gelmenin dini bir vecibe olduğunu 
düşündüklerinden ruhen rahatlamayı beklerler. 

Tablo 4: Ziyaretçilerin Mevlâna konusundaki görüşleri. 
 Evet Hayır 

 n % n % 

Gelmeden önce Mevlana ile ilgili araştırma yaptınız mı? 170 50 170 50 

Hayatınız boyunca Mevlana ile ilgili bir kitap okudunuz mu? 172 50,6 168 49,4 

Mevlana’nın dünya barışına katkı yaptığını düşünüyor musunuz? 276 81,2 64 18,8 

Konya deyince ilk aklınıza Mevlana geliyor mu? 276 82,1 61 17,9 

Mevlana’nın yeteri kadar tanıtıldığına inanıyor musunuz? 171 50,3 169 49,7 

Mevlana’nın öğretilerinin hayatınıza etki ettiğini düşünüyor musunuz? 259 76,2 81 23,8 

 
Hazırlanan anket formunun ikinci bölümü, Mevlâna Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin bu 

mekâna bilinçli olarak gelip gelmediklerini anlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır.  Tablo 
4’e bakıldığında katılımcıların “Gelmeden önce Mevlâna ile ilgili araştırma yaptınız mı?” 
sorusuna %50 oranında evet, %50 oranında ise hayır cevabı verdikleri görülmüştür. Aynı 
şekilde katılımcıların %50,6’sının hayatı boyunca Mevlâna ile ilgili bir kitap okuduğu 
görülürken, %49,4’ünün okumadığı görülmektedir. Ankete katılanların yarısı (%50,3’ü) 
Mevlana’nın yeteri kadar tanıtıldığını düşünmekte iken, neredeyse diğer yarısı (%49,7) 
Mevlana’nın yeteri kadar tanıtıldığını düşünmemektedir. Tablo 4’e göre Mevlâna Müzesi’ne 
gelen ziyaretçilerin yarısının bilinçli olarak gelmedikleri ve ziyaret ettikleri mekânla ilgili 
yeterli araştırma yapmadıkları ortaya çıkmaktadır. Çalışma alanındaki gözlemler ile anket 
bulgularının örtüştüğü görülmektedir. Mevlâna müzesine gelenlerle birebir yapılan 
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görüşmelerde, ziyaretçilerin bu mekâna kutsallığından dolayı geldikleri gözlemlenmiş ve 
ziyaretçiler burada bulunmanın ve dua etmenin kendilerini rahatlattığını, Mevlâna Celaleddin-
i Rumi’nin kabrini ziyaret ederek huzur buldukları belirtmiştir. Ancak, bu psikolojik ve ruhsal 
rahatlığın yanında, anket bulgularında belirtildiği gibi, ziyaretçilerin yaklaşık yarısının 
bilinçsiz bir şekilde gelmiş olması düşündürücü bir durumdur.     

Hazırlanan anket örneğinin üçüncü bölümünde Mevlâna Müzesi’ne gelen 
ziyaretçilerin inanç turizmine yönelik algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Ankette kullanılan beşli 
dereceleme ölçeğine uygun olarak elde edilen ortalama puanların derecelendirilmesi, Tablo 
5’te verilen puan sınırları kriterine göre değerlendirilmiştir. Tablo 5’te verilen puan sınır 
değerleri, bireylerin anket formunda yer alan ifadelere katılma durumlarına ait cevapların 
aritmetik ortalamasının eşit dört aralığını ifade etmektedir.  

 
Tablo 5:  Anket Sorularının Puan Sınırları. 

 

 

Puan Ortalama aralığı 
Kesinlikle katılıyorum 1 1.00 – 1.79 
Katılıyorum 2 1.80 – 2.59 
Kararsızım 3 2.60 – 3.39 
Katılmıyorum 4 3.40 – 4.19 
Kesinlikle katılmıyorum 5 4.20 – 5.00 

 Tablo 6’ya bakıldığında Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin Konya ilinde inanç 
turizmine yönelik ifadelere katılma dereceleri görülmektedir. Buna göre, katılımcıların 
“Konya turizminin en önemli turistik mekânı Mevlana Müzesi’dir” ve “Mevlana Müzesi gibi 
dini mekânların daha fazla tanıtımı yapılmalı” ifadelerine “çok yüksek” oranda katılım 
gösterdikleri görülmüştür. Aynı şekilde “Mevlana Müzesi turizm amaçlı daha modern olarak 
düzenlenmelidir”, “Konya’da inanç turizminin yanında farklı turizm türleri de gelişmelidir”, 
“İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır”, “Konya’da inanç turizminin 
gelişmesi için turizm tesislerinin artması gerekir” gibi olumlu yönde sorulan sorulara da 
katılımcıların “yüksek” düzeyde ve “İnanç turizmi Konya’nın yerel kültürünü olumsuz 
etkilemektedir”, “Konya’da inanç turizmi doğal ve kültürel yapıları bozmakta, çevreyi 
kirletmektedir”, “Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet göstermiyorlar” 
ifadelerine “orta” düzeyde cevap verdikleri görülmektedir. Ayrıca ankete katılanlara 
yöneltilen “Dini mekânların inanç turizm amaçlı kullanılması doğru değildir” sorusuna ise 
“düşük” düzeyde katılımın olduğu görülmektedir. Tablo 6’ya bakıldığında Mevlana 
Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin Konya ilinde inanç turizminin gelişimini destekledikleri 
görülmektedir. Ayrıca, ziyaretçiler bu mekânın daha fazla tanıtımı yapılması halinde ilin 
ekonomik gelişimine daha fazla katkı yapacağını belirtmişlerdir.  
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Tablo 6: Ziyaretçilerin İnanç Turizmine Yönelik İfadelere Katılma Dereceleri. 
  n S.S.  Katılma 

Derecesi 
1 Konya turizminin en önemli turistik mekânı Mevlana Müzesi’dir 

 

340 0,934 1,51 Çok Yüksek 

2 Mevlana Müzesi gibi dini mekânların daha fazla tanıtımı yapılmalı 340 0,721 1,70 Çok Yüksek 

3 Mevlâna Müzesi turizm amaçlı daha modern olarak düzenlenmelidir 340 0,851 2,03 Yüksek 

4 Konya’da inanç turizminin yanında farklı turizm türleri de gelişmelidir 340 1,285 2,25 Yüksek 

5 İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır 340 1,059 2,35 Yüksek 

6 Konya’da inanç turizminin gelişmesi için turizm tesislerinin artması 
gerekir 

340 1,176 2,50 Yüksek 

7 İnanç turizmi Konya’nın yerel kültürünü olumsuz etkilemektedir 

 

340 0,844 2,65 Orta 

8 Konya’da inanç turizmi doğal ve kültürel yapıları bozmakta, çevreyi 
kirletmektedir 

340 1,053 2,89 Orta 

9 Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet göstermiyorlar 340 1,32 3,40 Orta 

10 Dini mekânların inanç turizm amaçlı kullanılması doğru değildir 340 1,089 3,96 Düşük 
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Tablo 7: Ziyaretçilerin Cinsiyete Göre İnanç Turizmine Yönelik İfadelere Katılım Dağılımları Mann-Whitney U 
Testi Sonuçları. 

 Cinsiyet n Mean Rank Sum of Ranks P değeri 

İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır 
Erkek 203 242,2 46317,5 

0,073 
Kadın 137 212,19 35688,5 

Konya’da inanç turizminin yanında farklı turizm 

türleri de gelişmelidir 

Erkek 203 206,3 56722,1 
0,574 

Kadın 137 212,01 37183,4 

Mevlana Müzesi turizm amaçlı daha modern olarak 

düzenlenmelidir 

Erkek 203 214,24 54695 
0,521 

Kadın 137 218,76 38213 

Konya’da inanç turizminin gelişmesi için turizm 

tesislerinin artması gerekir 

Erkek 203 210,32 52857,8 
0,296 

Kadın 137 222,92 48847,5 

İnanç turizmi Konya’nın yerel kültürünü olumsuz 

etkilemektedir 

Erkek 203 212,35 54723 0,688 
Kadın 137 218,63 38081 

Dini mekânların inanç turizm amaçlı kullanılması 

doğru değildir 

Erkek 203 205,82 42060 
0,075 

Kadın 137 229,07 38731 

Konya’da inanç turizmi doğal ve kültürel yapıları 

bozmakta, çevreyi kirletmektedir 

Erkek 203 216,69 55553 
0,804 

Kadın 137 212,82 37253,5 

Konya turizminin en önemli turistik mekânı Mevlana 

Müzesi’dir 

Erkek 203 223,34 53978 0,858 
Kadın 137 217,18 37892 

Mevlana Müzesi gibi dini mekânların daha fazla 

tanıtımı yapılmalı 

Erkek 203 215,46 55268,5 
0,404 

Kadın 137 208,71 36457,5 

Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet 

göstermiyorlar 

Erkek 203 224,89 58158 0,019 

P<0.05 Kadın 137 196,03 34656 

 
Ankete katılanların inanç turizmine yönelik algılarının cinsiyet durumuna göre 

istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ölçmek için Mann-
Whitney U testi uygulanmıştır. Bu teknik, aralıksız ölçülen iki bağımsız grup arasındaki 
farklılıkların testi için kullanılır ve bu test bağımsız örnekler için uygulanan t-testlerinin 
parametrik olmayan alternatifidir (Demirgil, 2010). Veriler normal dağılım özelliği 
göstermiyorsa, homojen değilse ve örneklem büyüklüğü az ise Mann-Whitney U testi 
kullanılması gerekir (Baş, 2010). Mann-Whitney U testi, iki ilişkisiz grubun ilgilenilen 
değişken bakımından evrende benzer dağılımlara sahip olup olmadığını test eder. Tablo 7’de 
ziyaretçilerin cinsiyete göre inanç turizmine yönelik ifadelere katılım dağılımlarını ölçen 
Mann-Whitney U testi sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 7’ye bakıldığında yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, anket 
formunda yer alan 10 ifadenin 9’unda katılımcıların cinsiyete göre inanç turizmine yönelik 
algılarında aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır. Sadece ankete 
katılanlara sorulan; “Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet göstermiyorlar” 
ifadesinde, erkek ve kadın katılımcılar tarafından verilen cevapların p değeri 0,019 
olduğundan (P<0,05) anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Diğer sorulara verilen 
ifadelerde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.  
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Tablo 8: Ziyaretçilerin Yaş Gruplarına İnanç Turizmine Yönelik İfadelere Katılım Ortalamaları Kruskal-Wallis 
Testi Sonuçları. 

 

Yaş n 
Sıra 

Ortalaması 
p değeri 

Gruplar 

Arası Anlamlı 

Fark  

İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır 

-20 52 272,91 

0,021 

1-5 

1-4 

2-5 

20-30 109 268,23 
31-40 59 196,53 
41-50 76 253,53 
50+ 44 182,75 

Konya’da inanç turizminin yanında farklı turizm türleri 

de gelişmelidir 

-20 52 207,80 

0,202 - 
20-30 109 188,12 
31-40 59 218,12 
41-50 76 256,13 
50+ 44 186,49 

Mevlana Müzesi turizm amaçlı daha modern olarak 

düzenlenmelidir  

-20 52 192,42 

0,064 - 
20-30 109 263,63 
31-40 59 226,88 
41-50 76 228,40 
50+ 44 177,68 

Konya’da inanç turizminin gelişmesi için turizm 

tesislerinin artması gerekir 

-20 52 195,58 

0,005 

2-5 

1-4 

2-4 

 

20-30 109 218,71 
31-40 59 218,02 
41-50 76 241,41 
50+ 44 210,71 

İnanç turizmi Konya’nın yerel kültürünü olumsuz 

etkilemektedir 

-20 52 245,57 

0,222 - 
20-30 109 231,86 
31-40 59 221,19 
41-50 76 196,18 
50+ 44 208,5 

Dini mekânların inanç turizm amaçlı kullanılması 

doğru değildir 

-20 52 204,25 

0,068 - 
20-30 109 195,87 
31-40 59 248,48 
41-50 76 217,82 
50+ 44 202,76 

Konya’da inanç turizmi doğal ve kültürel yapıları 

bozmakta, çevreyi kirletmektedir 

-20 52 227,52 

0,006 

1-5 

2-3 

2-4 

3-5 

20-30 109 182,26 
31-40 59 223,74 
41-50 76 248,21 
50+ 44 182,56 

Konya turizminin en önemli turistik mekânı Mevlana 

Müzesi’dir 

-20 52 229,78 

0,008 

1-4 

2-3 

2-5 

20-30 109 183,85 
31-40 59 231,85 
41-50 76 207,16 
50+ 44 192,12 

Mevlana Müzesi gibi dini mekânların daha fazla 

tanıtımı yapılmalı 

-20 52 221,13 

0,49 - 
20-30 109 245,18 
31-40 59 219,82 
41-50 76 222,82 
50+ 44 200,10 

Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet 

göstermiyorlar  

-20 52 213,18 

0,000 

2-3 

2-4 

3-4 

3-5 

4-5 

20-30 109 258,67 
31-40 59 198,44 
41-50 76 208,69 
50+ 44 242,76 

(Gruplar Arası Anlamlı Fark sütununda 1= -20, 2= 21-30, 3= 31-40, 4= 41-50, 5= 50+ yaş gruplarını temsil 
etmektedir). 
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Tablo 9: Eğitim Durumuna Göre Ziyaretçilerin İnanç Turizmine Yönelik İfadelere Katılım Ortalamaları 
Kruskal-Wallis Testi Sonuçları. 

 
Eğitim 

Durumu 
n 

Sıra 

Ortalaması 

 

p değeri 
Gruplar Arası 

Anlamlı Fark 

İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı 

sağlamaktadır 

İlköğretim 95 216,82 

0,009 
1-2 

1-5 

Lise 88 252,01 
Ön lisans 25 235,90 
Lisans 112 207,52 
Lisansüstü 20 199,98 

Konya’da inanç turizminin yanında farklı turizm 

türleri de gelişmelidir 

İlköğretim 95 220,48 

0,821  - 
Lise 88 223,86 
Ön lisans 25 226,16 
Lisans 112 241,57 
Lisansüstü 20 188,64 

Mevlana Müzesi turizm amaçlı daha modern olarak 

düzenlenmelidir 

İlköğretim 95 248,60 

0,008 

1-4 

1-5 

2-5 

Lise 88 192,76 
Ön lisans 25 183,06 
Lisans 112 204,38 
Lisansüstü 20 116,54 

Konya’da inanç turizminin gelişmesi için turizm 

tesislerinin artması gerekir 

İlköğretim 95 210,58 

0,945  - 
Lise 88 189,19 
Ön lisans 25 258,84 
Lisans 112 202,55 
Lisansüstü 20 267,94 

İnanç turizmi Konya’nın yerel kültürünü olumsuz 

etkilemektedir 

İlköğretim 95 200,32 

0,685  - 
Lise 88 209,55 
Ön lisans 25 205,21 
Lisans 112 188,87 
Lisansüstü 20 198,52 

Dini mekânların inanç turizm amaçlı kullanılması 

doğru değildir 

İlköğretim 95 224,55 

0,849 -  
Lise 88 211,64 
Ön lisans 25 183,30 
Lisans 112 226,14 
Lisansüstü 20 200,28 

Konya’da inanç turizmi doğal ve kültürel yapıları 

bozmakta, çevreyi kirletmektedir 

İlköğretim 95 225,34 

0,000 
1-4 

1-5 

Lise 88 223,49 
Ön lisans 25 199,75 
Lisans 112 151,56 
Lisansüstü 20 229,11 

Konya turizminin en önemli turistik mekânı 

Mevlana Müzesi’dir 

İlköğretim 95 208,32 

0,211 -  
Lise 88 214,69 
Ön lisans 25 184,8 
Lisans 112 254,36 
Lisansüstü 20 275,28 

Mevlana Müzesi gibi dini mekânların daha fazla 

tanıtımı yapılmalı 

İlköğretim 95 194,92 

0,030 
1-2 

1-4 

Lise 88 237,83 
Ön lisans 25 196,22 
Lisans 112 236,61 
Lisansüstü 20 209,33 

Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli 

hassasiyet göstermiyorlar 

İlköğretim 95 230,78 

0,000 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

2-4 

Lise 88 213,85 
Ön lisans 25 191,85 
Lisans 112 208,16 
Lisansüstü 20 193,12 

(Gruplar Arası Anlamlı Fark Sütununda 1= İlköğretim, 2= Lise, 3= Ön Lisans, 4= Üniversite, 5= Lisansüstü 
eğitim düzeyine sahip grupları temsil etmektedir). 
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Kruskal-Wallis tekniği ise, ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının 
birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test eder. Her iki test parametrik olmayan 
(Non-Parametrik) veriler için kullanılır (Büyüköztürk, 2013). Ankete katılanların yaş grupları 
ile inanç turizmine yönelik algılarında istatistiksel olarak aralarında anlamlı farklılığın olup 
olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Bu test yöntemi gruplar 
arası tek yönlü varyans analizinin (One-way Anova) non-parametrik alternatifidir. Bu analiz 
sürekli değişkenlere sahip üç ya da daha fazla grup için karşılaştırma yapmayı sağlar 
(Demirgil, 2010). 

Tablo 8’e bakıldığında; ankete katılanların inanç turizmine yönelik algılarının yaş 
gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Yaşa göre 
anlamlı farklılık “İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır”, “Konya’da inanç 
turizminin gelişmesi için turizm tesislerinin artması gerekir”, “Konya’da inanç turizmi doğal 
ve kültürel yapıları bozmakta, çevreyi kirletmektedir”, “Konya turizminin en önemli turistik 
mekânı Mevlana Müzesi’dir”, “Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet 
göstermiyorlar” ifadelerinde görülmektedir. Bu ifadelerde genelde genç yaş ile ileri yaş 
grubunda farklılık bulunmaktadır.   

Tablo 9’a göre; ankete katılanların inanç turizmine yönelik algılarının eğitim 
durumlarına göre anlamlı bir farklılık söz konusudur. Eğitim durumuna göre anlamlı farklılık; 
“İnanç turizmi Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır”, “Mevlâna Müzesi turizm amaçlı 
daha modern olarak düzenlenmelidir”, “Konya’da inanç turizmi doğal ve kültürel yapıları 
bozmakta, çevreyi kirletmektedir”, “Mevlâna Müzesi gibi dini mekânların daha fazla tanıtımı 
yapılmalı”, “Turistler inanç turizm mekânlarına gerekli hassasiyet göstermiyorlar” 
ifadelerinde görülmektedir.  

Sonuç  

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, 
ulaşım sektörünün gelişmesi ve seyahatlerin kolaylaşması gibi faktörler turizm sektörünü 
dünya çapında bir endüstri haline getirmiştir. Sektörde oluşan talep, değişik turizm türlerinin 
oluşmasına sebep olmuş ve alternatif turizm türleri her geçen gün önem kazanmaya 
başlamıştır. İnanç turizmi de alternatif turizm türleri içerisinde giderek yükselen bir ivme 
göstermiştir. Bu durum, insanların ilk çağlardan itibaren dini vazifelerini yerine getirmek 
amacı ile seyahat etmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de inanç 
turizmi yönüyle pek çok çekim merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerden biri de Konya ilinde 
bulunan ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen üçüncü müzesi konumunda olan Mevlana 
Müzesi’dir. Mevlana’nın bu mekânda yaşaması ve kabrinin müze sınırları içerisinde 
bulunması bu mekânın en önemli çekiciliğini oluşturmaktadır. Mevlana’nın yaşam tarzı, 
dünya görüşü, kim olursa olsun herkesi kabulü ve farklı inanç mensuplarına karşı savunduğu 
dinler arası hoşgörü düşüncesi, sadece Müslümanlar tarafından değil, farklı dine mensup 
insanlar tarafından da bu mekânın ziyaret edilmesine neden olmaktadır. Bu mekânın daha 
etkili kullanılması, daha fazla faydalı olması, gerek Konya turizmine gerekse Türkiye 
turizmine daha fazla katkı yapması için, bu mekâna gelen ziyaretçilerin görüş ve algılarının 
bilinmesi önemlidir. Bu doğrultuda Mevlana müzesine gelen ziyaretçilerin inanç turizmine 
yönelik algılarının belirlenmesine yönelik uygulanan bu anket çalışmasının çıktılarının, 
gelecekte yapılacak çalışmalara da katkı yapması beklenmektedir.  
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Yapılan anket sonuçlarına göre; ziyaretçilerin yaklaşık yarısının bilinçli bir şekilde 
Mevlana Müzesi’ne geldikleri görülmüştür (Tablo 4). Bunun yanında ziyaretçiler Konya ilinin 
inanç turizmi açısından önemli olduğunu düşünmekte ve burada turizmin gelişimine destek 
vermektedirler (Tablo 6). Ziyaretçilerin demografik özelliklerine göre inanç turizmine yönelik 
algılarına bakıldığında ise; yaşa ve eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık görülürken 
cinsiyete göre anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacına 
göre belirlenen (H1) birinci hipotez; “Konya Mevlana Müzesi’ne gelen ziyaretçiler, Konya’da 
inanç turizminin gelişimini desteklemektedir” geçerli, ikinci hipotez (H2); “Mevlana 
Müzesi’ne gelen ziyaretçiler geldikleri mekânın özelliklerini bilerek gelmektedir, dolayısı ile 
bilinçli ziyaretçilerdir” geçersiz, üçüncü hipotez (H3); “Konya Mevlana Müzesi’ne gelen 
ziyaretçilerin inanç turizmi ile ilgili algılarında yaş ve eğitim durumuna göre aralarında 
anlamlı bir farklılık vardır” ise geçerli olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca, gelen ziyaretçiler Mevlana Müzesi’nin Konya iline ekonomik ve toplumsal 
anlamda katkı sağlayacağını düşünmektedir. Bu yönüyle öncelikle Mevlana Müzesi’nin 
kültürel ve turistik bir ürün olarak tanıtımının yapılması gerekmektedir. İnanç turizmi iyi bir 
şekilde planlandığı zaman ülkelere ekonomik anlamda büyük girdiler sağlamaktadır. Konya 
ili inanç turizmi yönüyle önemli bir cazibe merkezidir. Türkiye ve dünyanın farklı birçok 
yerinden, her yıl binlerce insan Mevlana müzesini ziyaret etmektedir ve gelecekte de bu 
ziyaretlerin daha fazla artması beklenmektedir. Bu açıdan ilin inanç turizmini geliştirmek için 
pek çok inanç turizm merkezini bünyesine alan daha bütüncül bir planlama çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir. Yerel yönetimler özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği 
sağlayarak, Mevlana’yı, Mevlana Müzesi’ni ve Mevleviliği anlatan kültür projelerine yer 
vermelidir. Ayrıca, inanç turizminin Konya ilinde yeterince gelişebilmesi ve ile ekonomik 
anlamda katkı sağlaması için, turizmin önemli bir paydaşı olan yerel halkın desteği 
alınmalıdır. Bu mekânlar aynı zamanda kültürel bir miras niteliğinde olduğu için, gelen 
ziyaretçilerde ve yerel halkta koruma bilinci oluşturulmalıdır.  
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TANI ĠLĠġKĠLĠ GRUP VERĠLERĠNĠN KARġILAġTIRMA AMAÇLI 
KULLANILMASI: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖRNEĞĠ* 
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Öz 
 
Bu çalışmada Kalp ve Damar Hastalıkları alanında faaliyet gösteren beş hastaneye ait Tanı İlişkili Gruplar (TİG) 
verileri kullanılarak Dolaşım Sistemi Bozuklukları (F42) vakaları; demografik, klinik ve finansal açıdan 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya ait veriler 2013 yılı aralık dönemine ait, 3 Sağlık Bakanlığı, 1 
Üniversite ve 1 Özel Hastane’ye ait verileri içermektedir. Beş hastaneden elde edilen kalp ve damar hastalarına 
ait verilerin demografik özellikleri, ortalama kalış süreleri, taburculuk durumları, vaka karma indeksleri, bağıl 
değerler ve geri ödeme miktarları değerlendirilmiş ve hastaneler arasında karşılaştırılma (benchmarking) 
yapılmıştır. F42 vakaları erkelerde % 59, kadınlarda % 41 oranında,  %78 oranında 45 yaş ve üstünde olduğu 
görülmüştür. F42A vakası daha yüksek ortalama kalış süresine (4,8 gün) sahip iken F42B vakası daha düşük 
ortalama kalış süresine (4,3 gün) sahip çıkmıştır. Ölüm oranları açısından ise daha şiddetli bir vaka olan 
F42A’nın F42B’ye göre 10 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Vaka Karma İndeksleri açısından, Sağlık 
Bakanlığı Hastaneleri, Özel ve Üniversite Hastanelerine göre daha yüksek değerler elde etmiştir. TİG’ler 
finansal bir araç olarak kullanılmaları yanında idari ve klinik kararlara destek olmak amacıyla kurumsal ve klinik 
performansın ölçülmesinde de etkili bir araç olarak kullanılabilir.   
 
Anahtar Kelimeler: Tanı İlişkili Gruplar, Karşılaştırma, Dolaşım Sistemi Bozuklukları, Finansman, Hastane 

 
USING BENCHMARKING PURPOSEFUL DIAGNOSIS RELATED GROUP DATAS': 

CARDIOVASCULAR DISEASES CASE 
 

Abstract 
 
Diagnosis Related Group (DRG), which operates five hospitals in the field of Cardiovascular Diseases in this 
study using data roaming system disorders (F42) cases; demographic, it aimed to evaluate the clinical and 
financial aspects. The study of 2013 data for December period of 3 Ministry of Health, contains 1 University and 
one of the private hospital data. Five obtained from hospital heart and demographic characteristics of the data 
belonging to vascular patients, the average length of stay, discharge status, case mix index, relative value and 
repayment of amounts assessed and hospitals of the benchmarking between is made. F42 59% of cases in men, 
41% women, 78% were found to be 45 years and above. F42 cases higher than the average residence time (4.8 
days) while F42B case a lower average residence time (4.3 days) increased. In terms of mortality rates by more 
F42AM is a severe case of f42b'y 10 times it was determined that more visible. Case Mix Index in terms of the 
Ministry of Health hospitals, private and attained higher values according to the University Hospital. Besides 
diagnosis related groups their use as financial tools to support the administrative and clinical decision can be 
used as an effective tool for measuring organizational and clinical performance. 
 
Keywords: Diagnostic Related Groups, Benchmarking, Circulatory System Disorders, Finance, Hospital 
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GĠRĠġ 
 
Dünya’da başta gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkede kullanılmakta olan TİG yani 
DRG (Diagnostic Related Groups)’ler: geri ödeme yöntemleri arasında vakaya dayalı geri 
ödeme yöntemi içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda son dönemin adından en çok söz 
ettiren uygulaması olan TİG, klinik profili ve ihtiyaç duyduğu kaynaklar açısından homojen 
olan hastaları gruplamaya yarayan bir sistemdir (Folland v.d., 1997: 453). Aynı grup 
içerisinde sınıflanan hastalar, benzer teşhis ve tedavilere, kaynak tüketimine ve kalış 
sürelerine sahip olmaktadırlar. Her bir TİG, ağırlık adı verilen bir ödeme oranına sahiptir. 
Ağırlıklar kendi içerisinde görecelidirler. Daha yüksek düzeydeki ağırlıklar, bakım ve tedavi 
için daha fazla kaynağa gereksinimi olan hastaların yer aldığı gruplarla ilgilidir. Daha yüksek 
düzeyde kaynak tüketimi, hastalığın şiddetine ya da pahalı ekipmanla tıbbi uygulamalar gibi 
bakım ve tedavi için ihtiyaç duyulan hizmetlerin türlerine bağlı olarak sunulacak hizmetlerin 
yoğunluğu ile alakalıdır. Daha yüksek ağırlıklar, daha yüksek ödemelere dönüşmektedir 
(Casto ve Layman, 2006: 9). 
 
TİG ile sağlık kurumlarının demografik, klinik ve maliyet verilerinin birbirleri ile 
karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Karşılaştırma hastaneler arasında iyi uygulamaların 
görülmesi ve ulaşılabilir hedefler açısından yol gösteren önemli bir kavramdır. Örneğin, bağıl 
Değer hesaplanması hastanelerin ortalama maliyetleri üzerinden yapılmakta, ayrıca ortalama 
kalış süreleri, yaş-cinsiyet farklılıkları, vakaların taburculuk durumları, vaka frekansları gibi 
birçok faktör TİG üzerinden ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara konu edilmektedir.  
 

Bu çalışmada Türkiye’de en sık ölüm ve hastalık nedeni olarak görülen Dolaşım Sistemi 
Bozukluklarına ait vakalar TİG verileri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Mülkiyet açısından üç 
farklı hastane türüne göre (Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastanesi ve Özel Hastane) sahip beş 
adet Kalp/Kardiyoloji Hastaneleri üzerine yapılan karşılaştırmalar ile ortaya çıkan bulgular 
değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir. Sonuçta, TİG’in karşılaştırma yoluyla makro ve 
mikro düzeyde sağlık politikacısı, planlayıcısı, yöneticisi ve profesyonelleri için önemli bir 
araç olduğu düşünülmektedir. 
 

DOLAġIM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI  
 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara 
bağlı ölümlerin % 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Bu ölümlerin 
7,4 milyonu kalp krizine, 6,7 milyonu inmeye bağlıdır. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı 
ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine bakıldığında ise Türkiye’de en çok görülen ölüm nedenlerinin başında kalp-
damar hastalıkları gelmekte, onu Kanser vakaları izlemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2012 verilerine bakıldığında kalp-damar hastalıkları mortalite oranı Türkiye’de yüz binde 
310,3 ile ilk sırada yer almaktadır. Sonuç olarak bu vakalar Türkiye’de en çok mortalite ve 
morbidite oranlarına sahip vaka grupları arasında yer almaktadır 
(http://apps.who.int/gho/data/; Sağlık Bakanlığı, 2014: 23–30). 
 
 
 

http://apps.who.int/gho/data/
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TANI ĠLĠġKĠLĠ GRUPLAR 
 

Tarihçesi ve GeliĢimi: TİG’ler ilk olarak Yale Üniversitesi’nden araştırmacı Robert Fetter ve 
arkadaşları  tarafından 1970’li yıllarda geliştirilmiş olup, asıl amacı hastane çıktılarını 
tanımlamak, hastanelerin gerçekte ne yaptıklarını ölçmektir (Quentin vd., 2013: 1972). Esas 
olarak hasta sınıflandırmasını ve hastane geri ödemesini amaçlayan bir sistemdir (Hsiao v.d., 
1986: 32). 
 

İlk kez 1980’de New Jersey’de uygulanmaya başlamıştır. 3 yıllık bir tecrübeden sonra 
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 1983’den itibaren Dünya genelinde 
uygulamaya geçmiştir. Avustralya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, 
Malezya, Kore, Tayvan, Çin, Kostarika, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Macaristan, 
Slovenya, Bulgaristan ve daha bir  çok ülkede bu sistem aktif olarak  kullanılmaktadır (Hsiao 
vd., 1986). Avrupa’da da Euro-DRG kapsamında; Avusturya, Belçika,  Danimarka, Hollanda, 
İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Galler’de 
TİG uygulanmaktadır (www.eurodrg.eu). Son dönemde Avrupa’da geliştirilen TİG tabanlı 
hastane ödeme sistemleri, etkinliği artırmayı ve maliyetleri kontrol etmeyi hedeflemiştir 
(Cylus ve Irwin, 2010: 3). 
 

Türkiye’de ilk olarak HÜAP (Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve 
Yeniden Yapılandırılması için Alt Yapı Geliştirilmesi Projesi ) kapsamında 2005–2006 
yıllarında 7 pilot hastanede Tanı İlişkili Gruplar (TİG) adı ile veri girişi yapılmaya başlanmış, 
daha sonra 2008 yılı sonuna kadar 40 hastanenin katılımı ile pilot çalışma sürdürülmüş ve 
Kasım 2009’da pilot çalışma tamamlanarak proje bitirilmiştir (Hacettepe Üniversitesi – Rapor 
D.B.3.1, 2006). 
 

Sağlık Bakanlığı bu süreç bitiminde devreye girerek bu sistemin devamı ve yerleşmesi adına 
bakanlık bünyesinde kurumsal bir yapı kurmuş ve ulusal TİG sistemi için çalışmalarını 
yoğunlaştırmıştır. İlk olarak Kasım 2010 tarihi itibari ile seçilen 50 pilot hastaneye TİG 
kapsamında belli bir oranda ödeme gerçekleştirerek resmen TİG sistemi ile geri ödeme 
dönemini başlatmıştır. Halen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hastanelere global 
bütçe üzerinden ödeme yapılmakta olup, dağıtılacak tutarın belli bir oranı TİG üzerinden 
yapılmaktadır. Bu oran 2015 yılında 4% olarak gerçekleşmiştir (www.tkhk.gov.tr). 
 

TĠG Metodolojisi ve Kavramlar: Her bir hasta için TİG bağıl değerleri hastanelerin veri 
tabanlarından elde edilir. Temel olarak TİG ağırlıkları, hastanın birincil tanısı, ek tanıları ve 
yapılan işlemlere göre belirlenir (Kenneth vd., 2003: 1730). Temelde TİG ödeme sistemi ile 
başta birincil tanı olmak üzere, bazen ikincil tanıyı (ek tanı) da dikkate alarak yapılan işlemler 
bazında hastanelere ödeme sağlamaktadır (Ballentine, 2009: 125).  
Bu sistem hastane vakalarını, ICD (International Classification of Disease)  tanıları, yapılan 
işlemler (ACHI - The Australian Classification of Health Interventions), yaş, cinsiyet, 
taburculuk durumu, komplikasyon ve komorbiditesi olup olmamasına göre gruplandırır. Bu 
gruplama çabasının altında hastane performansını değerlendirme ve ölçülebilir hale getirme 
isteği vardır (Fetter, 1991: 21).  Her bir grubun bir bağıl değeri (maliyet ağırlık) mevcut olup 
hasta başına yapılacak geri ödeme bu bağıl değere göre hesaplanmaktadır.  

http://www.eurodrg.eu/
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TİG; hastane veri tabanlarından, taburcu özetlerinden hareket ederek hastaya verilen bakım ve 
tedavi hizmetlerine odaklanarak sağlık hizmet sunucusuna verilecek geri ödemeyi tahmin 
etmekte önemli bir araçtır (Pilotto vd., 2005: 167). TİG ödeme sisteminde tüm hastaneler, 
benzer seviyede bakım alan ve benzer şiddetteki hastalar için eşit oranda bir geri ödeme 
alırlar. Aynı şekilde bu ödeme sisteminde her bir hastane düzeyinde de TİG’lerin ortalaması 
üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır (Frank vd., 1987: 418). 
Sonuç olarak temelde hastanelere yapılan  geri ödeme planını düzenleyen bir sistemdir (Hsiao 
vd., 1986). TİG’lerin geri ödeme sistemindeki kullanımı dışında prospektif olarak bütçeleme 
sisteminde de kullanılabilmektedir (Busse vd., 2011). Geri ödeme planı düzenleme işlevini 
hesaplanan “Bağıl Değer”ler yapar. Ayrıca bu Bağıl Değerler üzerinden hastanelerin 
birbirlerine göre ne kadar karmaşık/kompleks vaka baktıklarını da “Vaka Karma İndeksi 
(VKİ)” ile açıklar. Bu kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. 
 

Bağıl Değer; Bir DRG’in maliyetinin, tüm DRG’lerin ortalama maliyetine oranıdır (TİG e-
Bülten, 2009). 

         Bir DRG için Ortalama Maliyet   
Bağıl Değer = __________________________________________________________ 

 Tüm Grubun Tüm Vakalarını (DRG’leri) Temsil Eden Genel Ortalama Maliyet 
 

 Bağıl Değer formülünde hem payı hem de paydayı hesaplamak için maliyet verileri 
gereklidir. 
 
Vaka Karma İndeksi (TİG e-Bülten, 2009): Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane 
ile karşılaştırmamızı sağlayan orandır. Kompleksliğin ölçülmesi olup, hastaların ne kadar 
“hasta” olduğunu ölçmenin bir göstergesidir. 
 

             (DRG Bağıl Değer x Vaka Sayısı)    
         Hastane Vaka Karma İndeksi =        ------------------------------------------------      

A Hastanesi için toplam vaka sayısı 
 

Kullanım Alanları: TİG’lerin temel kullanım alanları incelendiğinde, bunların başlıcaları 
arasında;  

 Etkinlik Gözetimi,  
 Kaynak/Bütçe Tahsisi,  
 Karşılaştırma,  
 Eş Zamanlı Süreç İzleme,  
 Uygun Olmayan Hizmetlerin Tanımlanması,  
 Klinik Uygulamalara Yenilikler yer almaktadır.  

 

TİG uygulamasının önemli bir işlevi de istatistik çalışmalarında kullanılmasıdır. TİG sistemi 
ile hastaneler arasındaki farklılıklar ortaya konarak,  hastaneler arası ve hatta uluslararası 
karşılaştırmaları yapmak mümkün olmaktadır (Özmen, 2007:4).  
 

TİG’de temel amaçlar şöyle sıralanabilir (TİG Uygulama Rehberi, 2011): 
• Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak, 
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• Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek 
• Sağlık insan gücü planlaması yapmak 
• Planlama ve araştırmalara ışık tutmak 
• TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak 
• Hastane yönetim aracı olarak kullanmak 
• Benzer hastane/hastalıkları karşılaştırmak. 

 

KARġILAġTIRMA VE TANI ĠLĠġKĠLĠ GRUPLAR  
 
Bir şeyin veya kişinin performansının iç veya dış kaynaklarla karşılaştırılması 
(benchmarking)  sağlık kuruluşlarındaki pek çok performans iyileştirme inisiyatifinin temelini 
oluşturabilir. Karşılaştırma çalışmaları çeşitli sebeplerden dolayı yürütülür; 
 

 hasta çıktılarının iyileştirilmesi,  
 hasta bakım hizmetleri sunma sistemlerinin iyileştirilmesi,  
 maliyetlerin azaltılması ve  
 yerel, bölgesel veya ulusal inisiyatiflerine, akreditasyon ve sağlık hizmeti reform 

gereklilikleri dahil olmak üzere uyulması.  
 

Kurumların bu hedeflere başarıyla ulaşabilmek için kendi tesislerindeki, zaman içindeki ve 
diğer kurumlarla karşılaştırmalı performanslarını kıyaslayabilmeleri şarttır 
(http://tr.jointcommissioninternational.org/).  
 

TİG sistemi, vaka karması yöntemini temel alır. Vaka karması, bir hastanede gerçekleşen 
vakaların çeşitliliğini açıklayan bir terimdir. Hastanede belirli bir dönemde yatan hasta 
sayıları ve bu hastalar için yapılan işlemler göz önünde bulundurularak elde edilir. Hastaların 
ne kadar “hasta” olduğunu ölçmenin bir göstergesidir. TİG sistemi ile hastaneler arasındaki 
farklılıklar ortaya konarak, hastaneler arası ve hatta uluslararası karşılaştırmaları yapmak 
mümkün olmaktadır (www.eurodrg.eu, 2013). 
 
TİG sistemleri üç kategoriye ayrılabilecek geniş bir amaç aralığında kullanılmaktadırlar: 1. 
Performans karşılaştırmaları (şeffaflığı artırmak),  
2. Etkinliği sağlamak,  
3. Hastanelerin yönetimini desteklemek.  
 
Böyle bir yaklaşımın temel faydası, maliyeti etkinlik ve kalite karşılaştırmaları gibi belli 
analizleri yapmaya imkan tanımasıdır (Scheller-Kreinsen v.d., 2009: 1- 5). 
 
Tüm hasta tedavileri önceden belirlenmiş demografik ve klinik karakteristiklere ve hastanede 
içerdiği kaynak yoğunluğuna göre benzer yöntemlerle sınıflandırılabilir. Bu birimlerin 
sınıflandırılması ve hastane ürünlerinin tanımlanması için yaklaşım sağlar (Thompson, et al., 
1979: 112).  
 

Bu kapsamda benzer hastanelerin ya da klinik olarak benzer olan hastalıkların 
karşılaştırılması onları; biz neredeyiz, ne gibi iyileştirmelere ihtiyacımız var, iş akışlarında 
hangi değişikliklere gitmeliyiz ya da mevcut uygulanan programları daha iyi nasıl 

http://www.eurodrg.eu/
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düzenleyebiliriz gibi çabaların içine itecektir. İyi durumda olan hastanelerin onlara örnek 
olarak gösterilmesi hastanelerin izleyecekleri yola da rehber olacaktır. Klinik dokümantasyon 
süreçlerinin, bakım ve tedavi hizmeti sunanların profillerinin, hizmet kalitesinin ve hasta 
güvenliğinin iyileşmesi hastanelerin vaka karma indeksi ile alacakları geri ödeme üzerinde 
önemli etkiler yapacaktır. 
 
ARAġTIRMA 
 
Amaç ve Yöntem: Bu araştırmada Türkiye’de en sık görülen TİG’lerden olan F42 (Dolaşım 
Sistemi Hastalıkları) vakaları incelenmiştir. Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin 
Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması İçin Altyapı Geliştirilmesi Araştırma 
Projesi’nin 2006 yılındaki rapora göre F42B TİG’i Türkiye’de en sık görülen (ilk sırada) TİG 
olmuştur (TC Health Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti., 2006: 81). Yine yapılan başka bir çalışmada 
F42B TİG’i en sık görülen TİG olarak çıkmıştır (Ayanoğlu ve Beylik, 2014). Sonuç olarak, 
Türkiye’de mortalitesi ve morbiditesi en yüksek vakalardan bir olması nedeniyle F42 TİG’leri 
çalışma kapsamına alınmıştır. 
 
Bu çalışmanın amacı; TİG verisi bulunun kalp ve damar hastalıkları / kardiyoloji 
hastanelerinde dolaşım sistemi bozuklukları (F42A ve F42B) vakaları karşılaştırılarak 
hastaneler arasında benzerlik ve farklılıklara göre değerlendirmeler yapmak ve ortaya çıkan 
sonuçlara göre önerilerde bulunmaktır.  
 
Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen veriler 2013 yılının Aralık ayını kapsamaktadır. Temin 
edilen verilerin doğru olduğu varsayılmıştır. Veriler, dolaşım sistemi bozuklukları (F42A ve 
F42B) vakalarına ait olup 3’ü Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1’i Özel Hastane ve 1’i 
Üniversite Hastanesi olmak üzere 5 adet kalp ve damar hastalıkları alanında hizmet veren 
hastaneleri kapsamaktadır. Çalışmanın daha yönetilebilir olması açısından bu vaka türünde 
hizmet veren ve TİG verisi olan hastanelere ait veriler temin edilmiştir. Hastaneler şunlardır: 

A Hastanesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 (İstanbul) 

B Hastanesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 (İstanbul) 

C Hastanesi: Üniversite Hastanesi (İstanbul) 

D Hastanesi: Özel Hastane (Güney Marmara) 

E Hastanesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 (Doğu Karadeniz) 

 
Çalışma kapsamında AR-DRG algoritması içerisinde bulunan 665 TİG içerisinde dolaşım 
sistemi bozuklukları (akut myokard enfarktı bulunmayan)  vakaları 2 ciddiyet düzeyi ile 
tanımlanmıştır: 

 
F42A: Dolaşım Sistemi Bozuklukları Akut Myokard Enfarktı Bulunmayan, İnvaziv Kardiyak 
İnceleme İşlemleri İle Kompleks Tanı/İşlem Bulunan,  
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F42B: Dolaşım Sistemi Bozuklukları Akut Myokard Enfarktı Bulunmayan, İnvaziv Kardiyak 
İnceleme İşlemleri İle Kompleks Tanı/İşlem Bulunmayan  
 
Bu iki TİG çeşidi MTS (Majör Tanı Sınıfı) - 003 - dolaşım sistemi hastalıkları grubunda yer 
almaktadır.  
 
Temin edilen veriler ham halde olup, 2013 yılında 5 hastanede görülen toplam 2.893 adet 
vakaya ait demografik (yaş ve cinsiyet) ve klinik (atandıkları TİG’leri) verileri içermektedir. 
Yine finansman amaçlı karşılaştırma yapmak için ilgili TİG’lerin bağıl değerleri Sağlık 
Bakanlığı TİG Daire Başkanlığı web sitesinden (www.tig.saglik.gov.tr) alınmıştır.  
Çalışmada kullanılan yöntem ise; temin edilen verilerden hareketle TİG’ler ve hastaneler 
arasında demografik veriler, ortalama kalış süreleri, taburculuk durumları, vaka karma 
indeksleri, bağıl değerler ve geri ödeme miktarları açısından karşılaştırma yapmaktır. 
 
 

BULGULAR 
Demografik KarĢılaĢtırma: Bu bölümde TİG’ler ve hastaneler arasında; cinsiyet, yaş, 
frekans, ortalama kalış süresi ve taburculuk durumları açısından yapılan karşılaştırmalar 
sonucu elde edilen bulgular ortaya konmuştur. 
 
Temin edilen veriler hastane bazında cinsiyete göre ayrıştırılarak Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: F42 TİG Vakaları Cinsiyet Dağılımı. 

Kalp ve Damar 
Hastalıkları  
Hastaneleri 

Erkek Kadın Toplam 

Sayı 
Oran 
(%) Sayı 

Oran 
(%) 

A Hastanesi 615 57 460 43 1075 

B Hastanesi 549 61 349 39 898 

C Hastanesi 61 74 21 26 82 

D Hastanesi 68 63 40 37 108 

E Hastanesi 405 55 325 45 730 

Toplam 1698 59 1195 41 2893 

 
Tablo 1 değerlendirildiğinde tüm hastanelerde erkek vakalarının kadın vakalardan fazla 
olduğu görülmüştür. Hastanelerde % 59 erkek, % 41 kadın vaka görülme oranları, bu 
vakaların erkeklerde daha sık görüldüğünü ve bir üniversite hastanesi olan C Hastanesinde 
erkeklerde  %74’lük oran ile erkeklerde en yüksek görülme oranına sahip olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Erkek hastaların kadınlara göre C Hastanesi’ni tercih etme nedenleri ayrıca 
araştırma konusu olabileceği düşünülmüş ancak C Hastanesi’nde toplam vaka sayısının diğer 
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hastanelere göre oldukça az olduğu da bu değerlendirme açısından bir faktör olarak dikkate 
değer görülmüştür. 
Temin edilen veriler hastane bazında yaş dağılımına göre ayrıştırılarak Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 2: F42 TİG Vakaları Yaş Dağılımı. 

Hastaneler 1 - 20 YaĢ 21 - 44 YaĢ 45 - 64 YaĢ 
65 yaĢ ve 

üzeri 
Toplam 

 

Sayı 
Oran 
(%) Sayı 

Oran 
(%) Sayı 

Oran 
(%) Sayı 

Oran 
(%) 

A Hastanesi 
 95 9 208 19 442 41 330 31 1075 

B Hastanesi 
 40 4 152 17 410 46 296 33 898 

C Hastanesi 
 0 0 4 5 46 56 32 39 82 

D Hastanesi 
 1 1 11 10 62 57 34 31 108 

E Hastanesi 
 20 3 103 14 278 38 329 45 730 

Toplam 156 5 478 17 1238 43 1021 35 2893 
 
Tablo 2’ye göre F42 TİG vakaları %78 oranda 45 yaş ve üstünde, %43 ile de en çok 45–64 
yaş aralığında görüldüğü tespit edilmiştir. Bir üniversite hastanesi olan C Hastanesi ile özel 
hastane olan D Hastanesinde bu oranlar Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’ne göre oldukça yüksek 
çıkmıştır. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde de diğer hastanelere göre daha 
yüksek oranda 45 yaş altı vaka gerçekleştiği görülmüştür. Bunun nedeni de bir araştırma 
konusu olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin ilgili yaş grubu için daha tanınır ya 
da erişilebilir hizmet sunan kurumlar olduğu algısının olabileceği düşünülmüştür.  
 
Hastaneler bazında F42 TİG vakalarına ait ortalama yaş dağılımları Tablo 3’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 3: F42 TİG Vakaları Yaş Ortalaması. 

Hastaneler 
F42A F42B 

Tüm  
Vakalar 

A Hastanesi 
 

57 50 53 

B Hastanesi 
 

58 55 56 

C Hastanesi 
 

59 62 62 

D Hastanesi 
 

56 59 59 

E Hastanesi 
 

61 60 60 

Ortalama 58 55 56 
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Tablo 3’e göre tüm hastanelerde ortalama yaş 56 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak yaş 
dağılımları incelendiğinde vakaların ciddiyet düzeyi ile uyumlu olduğu düşünülmektedir. 
F42A vakaları 58 yaş ortalamasına sahip iken F42B vakaları 55 yaş ortalamasına sahip 
çıkmıştır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede; F42A vakası için daha yüksek yaşta 
olanların ek hastalıklarının olabileceği ve bakım ile tedavi hizmetlerinin de daha komplike 
olabileceği öngörülmüştür. Yine dikkat çeken önemli bir hususta Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 
olan A, B ve E Hastanelerinde F42A vakaları yaş ortalaması yüksek çıkmış iken, özel ve 
üniversite hastanelerinde F42B vakaları yaş ortalaması daha yüksek çıkmıştır. 
 
F42 vakaları TİG çeşitliliği ve hastane bazında vaka sayıları Tablo 4’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 4: F42 TİG Vaka Sayıları. 

Hastaneler 
F42A F42B 

Toplam  
Vakalar 

 

Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 
 

A Hastanesi 
 444 41 631 59 1075 

B Hastanesi 
 342 38 556 62 898 

C Hastanesi 
 19 23 63 77 82 

D Hastanesi 
 9 8 99 92 108 

E Hastanesi 
 223 31 507 69 730 

Toplam 1037 36 1856 64 2893 

 
Tablo 4 incelendiğinde TİG’ler arasında yer alan F42B vakasının tüm hastanelerde daha 
yüksek oranda görülen vaka olduğu ve ortalama %64 sıklıkta görüldüğü belirlenmiştir. F42A 
vakasının ise tüm hastanelerde ve genelde %36 görülme sıklığına sahip olduğu görülmüştür. 
Yine dikkat çeken önemi bir hususta Sağlık Bakanlığı Hastaneleri olan A, B ve E 
Hastanelerinde TİG çeşitlilikleri görülme sıklıkları genel ortalamaya daha yakın ve 
birbirlerine benzer çıkmışken, Üniversite ve Özel Hastaneler olan sırasıyla C ve D 
Hastanelerinde F42B vakalarının daha sık, F42A vakalarının ise daha seyrek görüldüğü 
belirlenmiştir.  

 
Bu tabloda dikkat çeken bir diğer husus D Özel Hastanesinde F42A vakasının diğerlerine göre 
oldukça az görülmüş olmasıdır. Diğer hastaneler Eğitim ve Araştırma ile Üniversite hastanesi 
olarak hizmet veren hastanelerdir. F42A vakasının daha sık görülmesi, bu tür hastanelerin 
kaynakları itibarı ile yeterli donanıma sahip olması ve diğer hastane türü ve bölgelerden daha 
ağır hasta kabul etmesi ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. Bu durumda daha kompleks 
yani komplikasyon ve ek hastalık içeren vakaların bu tür hastanelerde yoğunlaştığını 
göstermiştir. Bununla birlikte özel hastanenin hizmetlerini etkileyebilecek olan diğer 
faktörleri (insan kaynakları ve donanım kapasitesi, ücretlendirme politikası vb.) de ortaya 
koymak gerekmektedir. 
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F42 vakaları TİG çeşitliliği ve hastane bazında ortalama kalış süreleri Tablo 5’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 5: F42 TİG Vakaları Ortalama Kalış Süreleri (OKS) (Gün). 

Hastaneler 
F42A F42B 

Tüm   
Vakalar 

A Hastanesi 
 6,3 4,3 5,2 

B Hastanesi 
 4,3 4 4,1 

C Hastanesi 
 8,4 6,5 6,9 

D Hastanesi 
 1,1 9,6 8,9 

E Hastanesi 
 2,2 3,4 3,0 

Ortalama 
 4,8 4,3 4,5 

 
Tablo 5 değerlendirildiğinde ortalama kalış süreleri D ve E Hastanesi hariç diğer hastanelerde 
vaka ciddiyet düzeyleri ile doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. Yani F42A vakası daha 
yüksek ortalama kalış süresine (4,8 gün) sahip iken F42B vakası daha düşük ortalama kalış 
süresine (4,3 gün) sahip çıkmıştır.  Ortalama kalış süreleri açısından C Üniversite hastanesi, 
F42B’ye göre daha şiddetli vaka olan F42A vakasında tüm hastanelere göre en yüksek 
OKS’ye sahip hastane çıkmıştır. Bu hastaneyi aynı vaka bakımından İstanbul’da yer alan ve 
Sağlık Bakanlığı hastaneleri olan A ve B Hastaneleri izlemiştir. D Özel Hastanesi ile E 
Hastanesi’nin (Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir hastane olması) kapasite ve donanım 
bakımından eksikliklerinin olabileceğini düşünülerek diğer donanımlı hastanelere sevk 
nedenleriyle OKS’nin düşük olabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle taburculuk durumları 
ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür. F42 vakaları hastane bazında 
taburculuk durumlarına göre Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 6: F42 TİG Vakaları Taburculuk Durumları (%). 

TĠG'ler F42
A 

F42
B 

F42
A 

F42
B 

F42
A 

F42
B 

F42
A 

F42
B 

F42
A 

F42
B F42A F42B 

Hastaneler Sevk Ölüm ġifa Kendi Ġsteği 
 ile AyrılıĢ 

Servis 
DeğiĢimi 

Toplam Toplam 
 

A 
Hastanesi 0,0 0,0 0,9 0,0 99,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 

B Hastanesi 0,3 0,0 1,2 0,4 91,8 93,7 0,3 0,7 6,4 5,2 100 100 

C 
Hastanesi 0,0 0,0 0,0 0,0 94,7 95,2 0,0 0,0 5,3 4,8 100 100 

D 
Hastanesi 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 58,6 22,2 16,2 22,2 25,3 100 100 

E Hastanesi 0,4 0,4 0,9 0,0 96,0 96,3 2,7 3,4 0,0 0,0 100 100 
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Ortalama 0,2 0,1 1,0 0,1 95,6 94,7 0,9 2,0 2,4 3,1 100 100 

 
Tablo 6 değerlendirildiğinde tüm hastaneler bazında vakaların % 95 oranında şifa sonucuyla 
taburcu edildikleri görülmüştür. F42B vakasında görülen toplam ölüm oranı sadece %0,1 
olduğu tespit edilmiştir. Tüm ölüm vakaları arasında F42A vakasından ölüm oranı %1 
gerçekleşmiş olup, bu değer F42B vakasına göre 10 kat yüksek çıkmıştır. Hastane bazında 
ölüm vakalarına bakıldığında tüm ölüm vakalarının Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde 
görüldüğü tespit edilmiş olup, bunun en önemli nedenleri arasında hem frekans olarak hem de 
hastalık şiddeti olarak diğer hastanelere göre çok daha fazla sayı ve oranlarda hasta bakmaları 
olduğu söylenebilir. D Hastanesi’nden kendi isteği ile ayrılış ve servis değişimi diğer 
hastanelere göre en yüksek oranda gerçekleşen taburcu durumu olarak karşımıza çıkmıştır. En 
az sayıda vaka görülen C Hastanesi’nde ise Şifa ile taburcu dışında sadece 5%’lik bir oranda 
servis değişimi durumu gerçekleşmiştir.  
 
VAKA KARMASI VE FĠNANSMAN BULGULARI 
 
Bu bölümde ise TİG bağıl değerleri, hastane vaka karma indeksleri ve bu kapsamda oluşacak 
geri ödeme kapsamı çerçevesinde karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır. 
F42 TİG vakaları hastane bazında vaka karma indeksleri (VKİ) Tablo 7’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 7: F42 TİG Vaka Karma İndeksleri. 

Hastaneler 

F42A F42B 

 
Vaka  
Sayısı 

 
Ağırlıklandırılm

ış Vaka 
VKİ 

Bağıl  
Değer 

Vaka  
Sayısı 

Ağr. 
Vaka 

Bağıl  
Değer 

Vaka  
Sayısı 

Ağr. 
Vaka 

A Hastanesi 0,86 444 382 0,52 631 328 1075 710 0,66 

B Hastanesi 0,86 342 294 0,52 556 289 898 583 0,65 

C Hastanesi 0,86 19 16 0,52 63 33 82 49 0,60 

D Hastanesi 0,86 9 8 0,52 99 51 108 59 0,55 

E Hastanesi 0,86 223 192 0,52 507 264 730 455 0,62 

 Ortalama VKİ 0,64 
 

 
Tablo 7’de hastanelerin vaka karma indeksleri TİG çeşidi bağıl değerlerine göre 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara baktığımızda ilk üç sırayı alan Sağlık Bakanlığı 
hastaneleri sırasıyla A, B ve E Hastaneleri olmuştur. Ancak E Hastanesi Ortalama VKİ’nin 
altında kalmıştır. D Özel Hastanesi en düşük VKİ’ye sahip olmuştur. Bu kapsamda Sağlık 
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Bakanlığı Hastanelerine gelen vakaların üniversite ve özel hastanelere gelen vakalardan daha 
kompleks/şiddetli ve maliyet ağırlıkları daha yüksek olan vakalar oldukları söylenebilir. 
Tablo 8’de hesaplanan Hastane VKİ ile Ortalama VKİ’ne göre geri ödeme simülasyonu 
sonuçları gösterilmiştir. 
 

Tablo 8: DRG F42 Vakalarına Göre Geri Ödeme Simülasyonu. 

Hastaneler VKİ 
Ort.  
VKİ 

 
Vaka  
Sayısı 

Taban 
Fiyat 
(TL) 

Hastane VKİ 
Üzerinden Geri 

Ödeme Miktarı (TL) 

Ort. VKİ Üzerinden 
Geri Ödeme Miktarı 

(TL) 

Geri Ödeme Farkı 
(TL-%) 

A 
Hastanesi 0,66 0,64 1.075 1.000 709.960 688.000 21.960 - 3% 

B Hastanesi 0,65 0,64 898 1.000 583.240 574.720 8.520 - 1% 

C 
Hastanesi 0,60 0,64 82 1.000 49.100 52.480 3.380 - 7% (-) 

D 
Hastanesi 0,55 0,64 108 1.000 59.220 69.120 9.900 - 17%(-) 

E Hastanesi 0,62 0,64 730 1.000 455.420 467.200 11.780 - 3%(-) 

 
Tablo 8’de Ortalama VKİ ile hastaneler arasında vaka şiddetleri arasında bir fark olmadığı 
kabul edilmesi varsayımıyla bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda eğer hastanelerin 
kendi VKİ dikkate alınmadan genel ortalama VKİ’ye göre bir geri ödeme aldıkları durumda 
VKİ’leri ortalama VKİ’nden yüksek olan A ve B Hastaneleri sırasıyla 3% ve 1% oranında 
daha az geri ödeme almış olacaklardı. Aynı şekilde kendi VKİ’lerine göre değil de genel 
ortalama VKİ’ne göre C, D ve E Hastaneleri ise sırasıyla 7%, 17% ve 3% oranında daha fazla 
geri ödeme alacaklar idi. Bu çerçevede hastanelerin diğer hastanelere göre ne kadar 
yoğun/karmaşık ya da maliyetli vaka baktıklarını gösteren VKİ hastanelere daha adil ve 
hakkaniyetli bir dağıtım için önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.  
 
SONUÇ VE ÖNERĠLER  
 
2013 yılının son ayına ait F42 vakalarından elde edilen bulgulardan (3’ü Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 1’i Üniversite Hastanesi ve 1’i Özel Hastane olmak üzere 5 Kalp/Kardiyoloji 
Hastanesi’nde) çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

 F42 vakaları erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir. 
 F42 vakalarının yaş ortalaması 56 olup, ciddiyet düzeyi yükseldikçe yaş ortalaması 

da yükselmektedir. 
 Vakaların ciddiyet düzeyleri (bağıl değerleri) ile ortalama kalış süreleri arasında 

ilişki kurulamamıştır. 
 Hastanelerin alacakları geri ödemeleri, TİG çeşitlilikleri, frekansları ve bağıl 

değerleri belirlemektedir.  
 Hastane VKİ ile hastanelerin alacakları geri ödeme miktarları arasında pozitif 

yönlü ilişki olduğu görülmüştür. 
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Hastanelerin alacağı geri ödemede önemli bir etken VKİ ile hastanenin kar/zarar ilişkisini 
belirleyebilmek mümkün değildir. Önemli olan hastanelerin o vaka için ne kadar ortalama 
maliyete sahip olduklarının ve o vaka için tüm hastaneler ortalama maliyetinin ne olduğudur. 
Bu nedenle hastaneler için gerek bağıl değer belirlenmesi ve buna bağlı hesaplanan VKİ’nin 
hesaplanmasında temel nokta, hangi tür hastanelerin aynı havuzda yer aldığı ya da farklı 
özellikteki hastanelerin aynı havuzda yer alıp almamasıdır. Hastanelerin hizmet sunum 
kaynakları birbirinden farklılık göstereceğinden bu farklılıkları en aza indirecek şekilde 
hastane türlerine göre Bağıl Değer setleri oluşturulması daha doğru bir yaklaşım olabilir. 
Türkiye’de TİG verileri 2005 yılından itibaren toplanmaktadır. TİG’lerin finansal bir araç 
olarak kullanılmaları yanında, idari ve klinik kararlara destek olmak amacıyla kurumsal ve 
klinik performansın ölçülmesinde de etkili bir araç olarak kullanılabilir. Özellikle hasta 
tercihleri, yerel farklılıklar, hastane mülkiyetlerinin etkisi gibi hastaneler arasındaki farklılık 
kaynaklarının belirlenmesi açısından öneli bir araç olduğu gibi, demografik olarak vaka 
dağılımı, vaka seyri gibi konularda karar vericilere önemli bilgiler sunmaktadır. Bununla 
birlikte daha geniş bir evren ile çalışmanın yapılması daha geçerli sonuçlar ortaya koyması 
bakımından önerilmekte ayrıca diğer TİG vakaları için de benzer çalışmaların yapılması 
gerektiği vurgulanmakta olup, bu tür çalışmaların rol alan tüm aktörler açısından yönlendirici 
bilgiler sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
Son olarak neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaya geçmiş olan TİG uygulamasının 
sağlık kurumlarına daha adil ve bilimsel temelli bir finansman sağlamanın dışında; 
hastanelerin kuruluş yeri, kapasite ve hizmet türlerinin belirlenmesi, insan kaynakları 
planlaması ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
yönlendirilmesi gibi sağlığın her alanında yerel ve ulusal bazda önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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RESİMDE ANLAM OLGUSU* 
 

Serpil YAYMAN ATASEVEN** 
 
Özet 
 
20. yüzyıl değişimlerin çağı olarak tanımlanmıştır. Bu değişimler bilim ve teknoloji alanında olduğu kadar sanat 
alanında da görülmüştür. Geçmişte görülen uzun süreli sanat üslupları yerini kısa süreli sanat alanlarına 
bırakmıştır. Sanatın bu hızla değişimi sanat eserindeki anlam olgusunun da farklı açıdan değerlendirilmesine 
neden olmuştur. Sanat eserinin toplumsal bir varlık olan sanatçının yaratım süzgecinden geçtikten sonra, 
oluşumunda sanatçının kişiliği ile birlikte, yaşadığı dönemin de etkisi olduğu bir gerçektir Artık sanatı anlamanın 
yolu bulunduğu dönemi anlamaktan geçer olmuştur. Özellikle yüzyılın başındaki modern sanat akımları 
biçimlendirmede nesnel gerçeklik yerine öznel gerçekliği ön planda tutan eserler ortaya koymuşlardır. Sanat 
yapıtı tek anlamlı bir yapıdan, çok anlamlı bir yapıya geçerek farklı bir boyut kazanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Anlam, figür, sanat, açık yapıt 
  

SENSE FACT IN ART 
 
Abstract 
 
20th century has been described as the age of changes. These changes has been seen in the art field as well as in 
the science and technology fields. Art styles in the short term have replaced the long-standing ones seen in the 
past. These rapid changes in art have caused of evaluating semantic fact in the artwork in a different way, 
though. After an artwork‟s creation process, it is the fact that there is also an effect of the era the artist as a social 
entity live in besides his personality in the process of formation of an artwork. Henceforth the way of the 
understanding of the art has started depending on the understanding of the age when the artwork has taken place. 
Especially modern art movements in the beginning of the century have produced artworks which prioritized 
subjective reality instead of objective reality in figuration. Artwork has gained a new dimension from single 
semantic structure to multiple semantic one.  
Keywords: Semantic, figure, art 
 
 
Giriş 
20. yüzyılın başlangıcıyla birlikte, bu yüzyıla özgü eşzamanlılık, karşıtlık ve değişkenlik 
özellikleri sanat dünyasında kabul edilen yeni bir başlangıcın habercileri olmuştur. Geçmişte 
görülen uzun süreli üslup dönemleri, yerini daha kısa süreli sanat alanlarına bırakmıştır. 
Dünyaya bakış açısının değişmesi sanatında yaşamdan kopamayacağı gerçeğini ortaya 
koymuştur. Bu nedenle sanatı anlamanın yolu toplumu tarihi, siyaseti, ekonomiyi, bilimi 
kısaca insan yaşamında etkili olan her şeyi anlamaktan geçer olmuştur. Bu yüzyıla özgü başka 
bir özellik de hesaplaşma isteğinin sadece geçmişte var olan sanat üsluplarıyla değil de 
birbiriyle aynı zamanda doğmuş sanat akımlarını da içine katarak geniş bir yelpazede işlev 
görmesidir. Günümüz sanatının anlamı çevre koşularının değişmiş olması nedeniyle 
nesnelliğin yerine özelliğin geçerlilik kazandığı bir nitelik kazanmıştır. 1 

 
 

 
 
                                                           
* Bu yazı „‟20. Yüzyıl Figüratif Resimde Anlam „‟ adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden derlenmiştir. 
** Yrd.Doç.Dr. Serpil Yayman Ataseven Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Bölümü, 
yayman_@hotmail.com   
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1.1 Resimde Anlam Olgusu 
 
Sanatın çok eskiye dayanan gelişiminde 20. yüzyılın başlangıcıyla birlikte ilk kez bu denli 
önem kazanan öznellik kuşkusuz çağın toplum yapısı ve sosyal oluşumu ile bağıntılıdır. İki 
yüzyıl önce özgür ve bireysel düşünce isteğini kazanma yolunda dini ve monarşiyi reddeden 
anlayış aynı zamanda sanatı da bu kurumlara hizmet eden bağımlı bir kurum halinden kurtarıp 
özgürlüğünü kazandırmıştır. Geçmişten bu yana hep kendine verilen konuyu resmeden 
sanatçı, özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte iki yüzyıldan bu yana toplumu ve doğayı 
resmetmeye başlamıştır. Sanatla birlikte bu kısıtlayıcı etkilerden kurtulan bilim ve düşün, 
ilerleyen zamanla birlikte sosyal yapıda önemli değişimler oluşturmuş beraberinde eleştiri ve 
araştırmayı da getirmiştir. Bilimdeki gelişmeler teknolojide de yeni atılımlara neden olmuş, 
teknolojik gelişmeler ülkeler arasında güç gösterisine dönüşmüştür. Bu gelişmelerin ışığında 
endüstrinin oluşturduğu büyük kentler, seri üretim disiplini, kültürel farklılıklar gibi yeni 
değerler arasında insan, bireyselliğini kazanma savaşı içine itilmiştir.  
 
Bu gelişmelerin sonucunda yeni kimliğini araştıran insanın oluşturduğu sanat, artık öncekilere 
bağımlı, onların izleyicisi olamazdı. Kendini yeni arayışlar içinde bulan insan, sosyal 
değişimlerin ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle değişik anlamlarla yüklü yeni bir sanata 
adım attı. Ve fotoğraf makinesi ile birlikte değişimin hızı arttı. Susan Sontag, bu oluşuma 
şöyle değinmektedir:  
„‟Bu tavrın en etkili versiyonu en başından beri fotoğrafın insafsızca el uzattığı, bıkmadan 
eserlerini çaldığı ve hala ateşli bir rekabet içinde birlikte yaşadığı sanat olan resimde görülür. 
Her zaman anlatıldığına göre fotoğrafın yaptığı, ressamın gerçekliği tam tamına kopyalama 
işini onun elinden almak olmuştur. “Ressam bunun için fotoğrafa derinden minnettar 
olmalıdır;” diye, ısrar eden Weston, kendinden önceki ve sonraki pek çok fotoğrafçı gibi bu 
gaspı aslında bir kurtuluş olarak görür. Fotoğraf bugüne kadar resmin tek elinde kalan 
gerçekçi resmetme işini üstlenerek resmi, büyük modernist görevini soyutlama yerine 
getirmek için özgür bırakmıştır.”  (Sontag, 1993: 107)  
 
Bu nedenle yüzyılın başındaki modern sanat akımları, biçimlendirmede doğaya öykünmeyi 
kesin olarak bıraktı. Özellikle ekspresyonizmle başlayan bu etki, onun içinde yaşadığı 
topluma karşı duyduğu bir tepkinin dışa yansıması şeklinde görülür. Ekspresyonizm ‟de 
Afrika sanatına duyulan ilgi Ekspresyonist sanatçıların içinde yaşadıkları topluma karşı 
duydukları tedirginlik ile bu toplum yapısına bağlı zihinsel üretim sürecinin sonucu olan sanat 
yapıtını artık tıkanmışlıkla tanımlamaları çok önemli bir göstergedir. Afrika sanatından elde 
ettikleri bu yeni imgeler onlara yüzyılın arayışı içinde yitirilen içtenlik ve yakınlığı geri verir. 
Ekspresyonist sanatçıların bu anlayışla yaptıkları resimlerde, resmin anlamının doğa 
gerçekliğinden kopup modern çağın toplum yapısında oluşturduğu farklılıklarla birlikte içsel 
yaşamın dışa yansıması şeklinde değiştiği görülmektedir.  
Sanatın anlamının değişimine neden olan teknolojik ve sosyal etkenler, sanat yapıtındaki 
ifadelerin değişimine de neden olmuştur. Matisse karısının portresini yaparken burnu 
üzerinden inen yeşil şeri-din biçimsel olarak yanlış olduğunu tabi ki biliyordu.  
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Resim1. Henri Matisse, ‘’Yeşil Çizgi’’ 
 
Bu durum, Croce‟nin belirttiği gibi, sanatın oluşumunun arayışını ve gereksinimlerini, temsil 
kavramından ifade/dışavurum kavramına doğru kaydırıyordu. Sanatçı nesnenin aynısını 
yapmaktan vazgeçip yaptığı nesneye imgesel şeyler yüklemeye başlamıştır. Bunu ister renge 
isterse figüre anlam yükleyerek yapabilir.  
 
Bu ilerlemenin sonucunda sanat yapıtı bambaşka boyutlarda incelenmeye başlanmıştır. Sanat 
yapıtının anlam açısından irdelenmesi ile anlam ve konu arasındaki farklılığı da gündeme 
getirmiştir. Resimde her zaman figür ile temsil edilen konu veya dış dünyada karşılığı 
bulunan bir nesne karşısındaki tutumumuz konu bağlamında onlara “anlam verme” ile 
karıştırılabilir. Konu ve anlam arasındaki sınır çizgisini, ancak resme özgü gereç ile 
eklemlenebilen düşüncelerin ne olduğu ya da ne olabileceğini belirleyen yapısal özellikler 
tartışılmadığı sürece, “konu”yu “anlam”dan ayırmak söz konusu değildir. Sanatçının renk ya 
da figürle/figürsüz ulaştığı sonuç anlamı, konudan çok, konu aracılığıyla aktarılan düşünceleri 
ortaya koymaktadır. Konu, anlamı aktarmakta köprü görevi görmektedir. Ama konunun bu 
düşünceleri içerdiğini söylemek yanlış olur. Ancak sık sık karşılaşılan yanlışlık sanat 
yapıtında anlamı kavramsal boyutta incelemenin yerine figüre anlamlar yüklemekle 
gerçekleşmektedir. Oysa söz dilinde düşünceyi aktaran kavramlardır. 
  
“Demek ki, bu düşünceleri söz dilinde kavramlar aracılığıyla açıklayıp anlamlandırma isteği, 
aslında düşüncenin kendisi olmayıp, doğrudan doğruya, bu düşünceye aracılık eden konunun 
betimlenmesi ile ilgili bir yanılgıdır; çünkü resimsel düşünce, söz dilinde var olmadığı için 
başka bir gösterge dizgesinde eklemlenmiştir. Öte yandan söz diline özgü gösterge 
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dizgesinde, anlamların kavramlar aracılığıyla oluşturulduğu anımsanırsa, resimde anlamdan 
söz edildiği durumda ayrımına varmaksızın, figürün kavram taşıyıcısına dönüştürüldüğü 
ortaya çıkmaktadır.” (Ergüven, 1992: 100) 
 
Bu durum dış dünyada benzeri bulunan figürle karıştırılarak, asıl anlamını yitirmesine neden 
olabilir. Örneğin “Belçikalı ressam Magritte‟in bir tablosu üstünde Fransızca “Bu bir elma 
değildir.” yazıyor. Magritte haklı, çünkü önümüzdeki gerçekten de sahici bir elma değil, alıp 
ısırıp yiyemezsiniz (ya da yemeyi denerseniz ağzınızda daha önceden bildiğimiz elma tadı 
yerine berbat bir kâğıt tadı kalır). Ama gene de bir elma sanki. Hem elma hem değil.”  
(Erkman, 1987: 9)   
 
Resimsel anlamda sanatçının farklı anlamlar yüklediği bu resim, konu ön planda tutularak 
çözümlenirse yanlış değerlendirmelere neden olur. Bu durum figürün bir anlam taşıyıcısı 
olarak benimsenmesiyle “anlam” kavramında uzlaşma olanağını yitirdiğini göstermektedir. 
Sanatsal anlamda yapıtta iletilmek istenen anlam dış dünyadaki nesne görüntüleri ile aynı 
değildir. “Yapıtlar içerik ve konu bakımından (dilsel, doğrudan anlamlar iletmek yerine) yeni, 
özgün, varsıl, mecaz ve eğretilemelerle oluşan anlamlar taşırlar.”  (Karayağmurlar, 1993 :109) 
Bu yüzden bir tabloya baktığımızda; örneğin, Cezanne‟nin natürmortundaki vazo içindeki 
çiçeklerin türlerinin ne olduğu bizi hiç ilgilendirmez. Çiçek ve diğer nesneler tablonun içinde 
değişik anlamlarla yüklü olduğunu görürüz. Çiçeklerin doğadaki özellikleriyle değil, bu 
sanatçının öznel duyarlılığıyla anlamlandırıldığının göstergesidir. 
 
Söz dilinde, dilden dile değişen kavramlar belirli uzlaşımsal bir gösterge yığınağı olmasına 
karşın, resim dilinde böyle bir şeyden söz etmek olanaksızdır. Ressam bir şeyler anlatmak 
istese bile bir şeyin anlamı yerine bir şey meydana getirmek zorundadır. Meydana gelen “bir 
şey” herkes tarafından uzlaşılmış olması mümkün değildir. Çünkü resim dili çok anlamlı bir 
yapıya sahiptir. Çoğu zaman yorumcuların bile yanlışlığa düştüğü nokta resmi, anlamlı 
kılabilmek için onun tanınabilir nesnelerden yani figürü resimsel göstergenin işlev ve varlık 
gerekçesi olarak almalarıdır. Dolayısıyla anlamlı resimler üretmeye çalışan ressamlar dil‟in 
dışına çıkmayıp, kendilerinin dilin dışında kalan ayrıcalıklı konumlarını kullanamıyorlar 
demektir. Sanat yapıtının çok anlamlı bir yapıya sahip olması, onun aynı zamanda açık bir 
yapıya da sahip olmasının bir göstergesidir. “Sanat yapıtı, gerçi organik bir bütündür ama bu 
bütün kendisi ile ilgi kuran her süje‟ye göre farklı bir biçim alır…” (Tunalı, 1984: 210) diyen 
Umberto Eco, sanat yapıtının kavranmasında, kavrayan süje‟nin katkısının daha Platon‟dan 
beri bilindiğini belirterek, Platon devrinden yaptığı bir saptamayı şu şekilde 
değerlendirmektedir: “Bir sanat yapıtının alımlanmasında sübjektif payın önemi eskiler 
tarafından da biliniyordu. Söz gelişi, Platon Sophistes‟de ressamların orantıları objektif olarak 
tekrarlamadıklarını, tersine biçimleri, bakana göre göründükleri görüş açısından 
resmettiklerini söyler.”  (Tunalı, 1984: 210–211) 
Ancak buradaki değerlendirmede sanat yapıtı ile süje arasındaki bu etkileşim her zaman 
dikkate alınmamıştır. O dönemlerde, Eco‟ya göre bu etkileşimi değerlendirme, çağlara göre 
farklılaşım göstermiştir. Örneğin Orta Çağ‟daki sanat eserlerinin konusu bellidir. Dinsel 
içerikli betimlemelerin yer aldığı bu konulardaki simgesel figürlerin anlamı o dönemin 
ansiklopedilerinde, taş yazmalarında açıklanmıştır.  
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“Zorunlu’ya ve tek anlamlı’ya dayalı olan bu poetika, düzenli bir dünyayı bir ve aynı sanatsal 
söylemin birçok düzeyde aydınlatabildiği ama herkesin olası tek parçalı tek bir bakış 
açısında, yani yaratıcı Kelam’ın (logos) bakış açısında anlamak zorunda bulunduğu 
varlıkların ve yasaların bir sıra düzenini karşılar. Sanat yapıtının düzeni, imparatorluk ve 
teokratik bir toplum düzeniyle birbirine karışır; okumayı yönlendiren yasalar, varılacak 
hedefleri göstererek (buyurarak) ve bunlara erişme yollarını sağlayarak insan edimlerinin 
her birinde kılavuzluğu elden bırakmayan otoriter bir yönetimin yasalarıyla özdeşleşir.” 

(Eco, 1992: 16) 
 
Orta çağın teokratik yapısıyla hareket eden sanat, kapalı bir yapıya sahiptir. Barok dönemine 
kadar devam eden bu sanatsal anlayış, Barok‟la birlikte açık bir yapıya kavuşur. Barok 
sanatının biçimi dinamiktir. Kırık çizgiler kıvrımlar, ışık ile gölgelerin oyunu, çeşitli 
eğilimlerdeki köşelerin oyunu ile belirsizliğin anlatımıdır. Bu yapı değişikliği sonucunda 
seyirci bu değişimleri yakalayabilmek için sürekli yerini değiştirmek zorundadır. Ancak 
Renaissance‟tan sonra gelişen pozitif doğu bilimlerinin etkisi sonucunda sanatı kapalı bir 
sistem olarak düşünmekten kurtarır. Böylelikle tarihte ilk kez, çeşitli normlardan kurtulan 
sanat, kendisinden yaratıcı etkinlik isteyen devingen bir dünya karşısında bulunmaktadır. 
Sanat artık hareket kategorisi içindedir. Sürekli değişim ve yenilikler, sanatı günümüzdeki 
modern sanat anlayışına kadar dayandırmıştır. 
 
Açık yapıt kuramının bilinçli bir biçimde belirginleşmesi XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
simgeciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Simgecilikle birlikte sanat eseri, süje‟nin özgür 
tepkisine açık tutulmuştur. Böylece süje, sanat eseri hakkındaki düşüncelerini kendine göre 
yorumlayabilmiştir. Klasik sanat, sanat yapıtını kapalı, organik bir sistem olarak anladığı 
halde, modern sanat, sanat yapıtını “açık” bir biçim olarak görmektedir. Modern sanatta 
üretimde her kesim yeni yorum ve eleştirilere açık, belirlenimsizliğin bir anlatımı olarak 
simge kullanımında temellenir. Hatta günümüzde eleştiri alanında bir kesim çağdaş yazını 
simgelerle yapılanmış gibi görmek eğilimindedir. Yazınsal simge üstüne yazmış olduğu bir 
kitapta Tindall “Bir metnin gerçek anlamı yoktur.”  (Eco, 1992: 19) diyerek bir sanat yapıtının 
bir aygıt olduğunu, yaratıcı da içinde olmak üzere herkesin onu gönlünün istediği gibi 
kullanabileceğini savunacak kadar ileri gitmiştir. 
 
Sanat yapıtının, ilk ve orta çağdaki anlamıyla zanaattan kurtulup sanat olarak 
değerlendirilmesi yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise başlı başına 
tutarlı bir bütün olan sanat her süje‟ye göre farklı açılardan yorumlanmaya başlandı. Sanat 
eserlerinin açık bir yapıt haline gelmesi ile birlikte eserin ne şekilde yorumlanması konusunda 
görüş farklılıklarını da ortaya çıkardı. Bunun yanında bu çok-anlamlılığın, eserden mi 
kaynaklandığı yoksa eseri yorumlayan eleştirmenlerden mi kaynaklandığı sorusunu da 
gündeme getirdi. Dünya görüşleri ideolojileri ve çözümleme yöntemleri birbirinden oldukça 
farklı olan eleştirmenlerin aynı esere baktıklarında farklı şeyler söylemeleri, farklı 
yorumlamalara gitmeleri söz konusuysa bu durumda eserin çok anlamlı yapısından 
kaynaklandığının bir göstergesidir diyebiliriz. Resim sanatında anlam olgusunun incelenmesi 
çağımızda çeşitli eleştirmen ve sanat eleştirmenleri tarafından değişik yorumlar getirilerek 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Resimde anlamın ortaya çıkarılmasında, o eserin bulunduğu 
dönemin özelliklerine göre (ekonomik, siyasi, sosyolojik, psikolojik, toplumsal vb.) ve temsil 
ettiği akımın özelliklerine göre değişime uğradığı görülmüştür. Bu değişiklikleri ortaya 
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çıkarmak için dönem içinde çeşitli sanat tarihçileri, değişik yöntem ve kuramları 
geliştirmişler, her yeni yöntem ve kuram bir diğerini çürütmüştür. Örneğin; modern sanat 
tarihinin entelektüel gelişiminin izlenmesinde önemli bir isim olan Heinrich Wölfflin ve onun 
kuşağı, sanat tarihi yöntemini, sanat yapıtlarının salt biçimsel çözümlemelerine 
dayandırmışlardır. Oysa Panofsky, daha 1915‟te Wölflin‟in bu düşüncelerini eleştirerek, 
sanatsal biçimlerin salt optik olarak algılanan formlar ile açıklanamayacağını belirtmiş, sanat 
yapıtının içinde bulunduğu dönemin felsefi, toplumsal, psikolojik, politik, ekonomik vb. 
olgularla birlikte ele alınması gerektiğini söylemiştir. E. H. Gombrich ise Panofsky‟nin bu 
düşüncesine eleştirel bir gözle bakmaktadır. Gombrich, Panofsky‟nin sanat eserini sadece 
tarihsel dönem içinde bakmasını tehlikeli bulmuş “bir yapıttan ya da izlekten yola çıkıp belli 
bir dönemi ya da biçimi tanımlamanın her zaman mümkün olamayabileceğini savunmuştur.” 9 
(Gombrıch, 1995: 38) Günümüzde ünlü sanat eleştirmenlerinden biri olan Umberto Eco ise 
sanat eserinin çözümlenmesinde yorumunda önemli bir yer tuttuğunu belirtmiştir. Aynı 
düşüncede olan Susan Sontag da bir sanat eserinin çözümlenmesinde eserin içeriği kadar 
biçiminin de önemli olduğunu savunmuştur. 
 
Bir sanat yapıtının anlamı hem düşünce açısından hem de yorum açısından çeşitli değişimlere 
uğradığını görüyoruz. Bu değişimler XX. yy. boyunca çeşitli kuram ve düşüncelerle 
açıklanmaya çalışılmıştır. Gerçeküstücülüğün en uzun temsilcisi olan Magritte‟in 
“Sözcüklerin Kullanılışı 1” isimli tablosunda Foucault sözcüklerin gerçek nesneler olmadığını 
nesnelere takılan bir tür belirteç oldukları yorumunu getirerek, bir sanat yapıtındaki anlam 
konusuna farklı açılardan bakmıştır. 

 
Resim2. Rene Magritte, ‘’Sözcüklerin Kullanışı 1’’ 
 
Sanat eserinin yorumlanmasında görülen bu değişik yaklaşımların yanında, resimde kullanılan 
renklere de psikologlar tarafından değişik anlamlar yüklenmiştir. Örneğin, kırmızı ateşi, 
şiddeti, seksi; mavi huzuru, dinginliği; sarı hüznü hissettirir bize. Fakat Van Gogh‟un 
tablolarındaki sarı, Picasso‟nun tablolarındaki mavi, bir başka sanatçıda karşımıza çıkan sarı, 
mavi ya da diğer renkler aynı anlamda kullanılmamıştır. Bu nedenle sanat yapıtındaki 
simgeler ya da kodlar sanatçıya ve izleyiciye göre değişir. Önder Şenyapılı‟nın bu konuya 
yaklaşımı da benzer niteliktedir:  
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“Estetik kavramlara ilişkin bilgimiz ne denli geniş olursa olsun yine de bir yapıtın mutlak bir 
doğrulukla anlaşılabileceği söylenemez. Çünkü en başta sanat yapıtının kendine özgü 
devingenliği ve algılamaya bağımlı değişkenliği el vermez buna. Örneğin Picasso, 
Guvernica‟sı üzerine yazılana çizilene kendisi de şaşırmıştır. Neden, sanat yapıtı yaratıldıktan 
sonra bir ölçüde yaratıcısını da aşar, izleyicilerin yorumlarıyla çeşitlenir, zenginleşir ve 
büyür.”  (Özgür, 1997: 367, 368) 
 
Sanat yapıtı kendi içinde özerk ve kendi kendisine yeten bir nesne değildir. Yapıt ortaya 
çıktıktan sonra, özgül bir iletişim sistemi içinde yer alır. Bu iletişim sistemi, sanatçı-izleyici 
arasındaki iletişimi sağlar. İletime geçmeyen bir sanat yapıtı varsayalım; üzeri boyanmış bez 
parçasından öteye geçmez. Böyle bir sistem içindeki sanat yapıtı, sanatsal değil, maddi bir 
nesnedir. Sanat yapıtını işlevsel kılan onun sanatçı-izleyici arasında kurulan iletişim gücüdür. 
Sanatçının ortaya koyduğu eser, sanatçı ve eser arasındaki özel bir etkileşime sahiptir. Sanatçı 
yaşadığı dönemin ekonomik, toplumsal, sosyolojik özelliklerini kendi imgeleminde yoğurarak 
eserini var eder. Ortaya çıkan eser izleyiciye ulaştığında artık bambaşka anlamlar içerir. Bu 
nedenle sanatçının eserindeki simge ve sembollerin, herkes için geçerli olan bir anlamı 
yoktur. Eser üzerindeki çizgi ve renklerin üzerine yüklenmiş anlamlar, bir başka eserde 
bambaşka anlamlar yüklü olarak karşımıza çıkabilir. 
 
Sanatçı doğadan birtakım izlenimler alır. Bu izlenimler, uyaran ortadan kalktıktan sonrada 
varmış gibi beyinde yeniden ortaya çıkan görüntülere yani imgelere bırakır kendini. 
İzlenimler, sanatçının kendi içinde bir senteze uğrayarak ifadeye ulaşır. Sanatçı, kendi 
ruhunda oluşturduğu bu ifadeden estetik bir haz duyar. Ama meydana gelen bu ifade, 
sanatçının belleğinde uzun süre korunamaz. O zaman kaybolup gitmeye mahkûm olan bu 
tinsel sentezi ses, ton, boya, odun vb. gibi fizik varlıklarıyla dışlaştırır. Yani estetik tinsel 
sentezi, biçime dökmüş olur. Bu oluşum sırasında sanatçının dünya görüşüyle birlikte içinde 
yaşadığı toplumun değer yargıları da eserin oluşumunda önemli bir yer tutar. Tüm bu 
oluşumlar aynı zamanda eserin içeriğini de oluşturur. Sanatçı, sanat yapıtının oluşumu 
sırasında kendine has bir dil oluşturur. Bu dil günlük yaşamda kullandığımız anlamını 
herkesin kolaylıkla çözebildiği bir iletişim sistemi değildir. Onun kullandığı dil, kendine has 
anlamı, izleyiciye direk değil de dolaylı yoldan ulaşan bir yapıya sahiptir. Bu yapı 
simgeseldir. Sanatçı iletmek istediği şeyi bu simgeleri kullanarak gerçekleştirir. Kullanılan bu 
imgeler her sanatçı da çok farklı anlamlarla yüklüdür. 
 
Sonuç 

 
Günümüzde bir sanat yapıtının anlamını ortaya çıkarmak için yapılan tüm çözümlemelerde 
sanat yapıtını oluşturan bu etmenler dikkate alınmaktadır. Bu etmenlerin hepsi sanat yapıtında 
tümel bir yapıya sahiptir ve bu yapının tüm elemanlarının birlik içinde olması gerekir. Yoksa 
sanat yapıtını oluşturan sistem işlev görmez. Alıcı, sanat yapıtında iletilmek isteneni 
alamadığı için o yapıttan estetik bir zevk de almaz. Bu nedenle toplumsal etmenlerle birlikte 
günümüze kadar gelen resim sanatındaki anlam değişimlerinin ortaya çıkarılmasında yukarıda 
bahsettiğimiz aşamaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.    
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AFRİKA’DAKİ TÜRK SANAT YAPITLARININ KORUNMASINA YÖNELİK 
POLİTİKALAR: İLETİŞİM SORUNU 

 
Sedat Cereci* 

 

Öz 

Dünya üzerinde, tarih içinde Türklerin bulunduğu her alanda görülebilen Türk karakterli sanat yapıtları, bazıları 
doğal etkenlerle bazıları da kasıtlı eylemlerle yıpranmakta, zarar görmekte veya ortadan kalkmaktadır. Büyük 
bölümü Kuzey Afrika‟da bulunan Afrika‟daki Türk sanat yapıtlarının bir bölümü yok olmuşken, bazıları 
günümüzde halen kullanılmakta, bazıları onarılmayı bekleyen metruk yapılar olarak durmaktadır. Bir bölümü 
vakıf eseri olarak yapılan yapıtlar, vakıfların ömürlerini tamamlaması veya bulunduğu ülkenin siyasi otoritesinin 
ilgisizliği nedeniyle onarımdan ve bakımdan uzak kalmaktadır. 19. yüzyıla kadar sanat yapıtlarıyla ilgili ciddi bir 
politikası olmayan Türkler, Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını sömürmek için arkeolojiyi kullanmaları 
üzerine bazı politikalar geliştirme yoluna gitmiştir. Cumhuriyet Türkiye‟sinde sanat yapıtları ve sanat çalışmaları 
Fikir ve Sanat Eserleri Yasası‟yla bir ölçüde denetim ve güvence altına alınırken, yurt dışındaki Türk sanat 
yapıtlarıyla ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığı‟nca düzenlenen “Yurt dışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Envanteri Projesi” kapsamında 
Ortadoğu ve Afrika‟daki Türk kültür varlıkları 2000 yılından itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığında yürütülürken, daha fazla çalışmaya 
gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma, Afrika‟da bulunan Türk sanat yapıtlarının korunması ve onarımı ile ilgili 
yapılan çalışmalardan yola çıkarak, konuyla ilgili yasa, yönetmelik ve kararları değerlendirmekte; Afrika‟daki 
Türk sanat yapıtlarının koruması için daha ciddi politikaların uygulanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Afrika, Türk, sanat yapıtı, koruma, politika. 

 

POLICIES on PROTECTION of TURK ART WORKS in AFRICA: COMMUNICATION 
MATTER 

Abstract 

Turkish character art works which can be watched all places where Turks have been sometimes frazzled by 
natural factors or sometimes collapsed by intentional attacks or sometimes completely dissappeared. Some of 
Turk art works whose plurality in North Africa disapeared and some of them are still used and some of them 
waits for repair as derelict works. Some of buildings or works were built by foundations and they are neglected 
since foundations ended or because of indifference of landlord government. Turks did not have a consistent art 
works policy until 19. century but after European Governments used archeology to exploit Ottoman territory, 
Turks planned some policies. Art works were began to protect and control comparatively by Law on Intellectual 
and Artistic Works in Turkish Republic Government but there is not any arrangement on art works whic are in 
abroad.   Atatürk High Institution of Culture, Language and History conducts a Project which was organised by 
Head of the Turkish Historical Society and the project contains Inventory of Historical Turkish abroad Works 
Project that is conducted by Prof. Dr. Abdüsselam Ulucam, but Turk art works in abroad need much 
arrangement. This study firstly evaluates arrangements on protection and reparation of Turk art works in Africa 
and examines law and policies on this matter and emphasizes requirement of consistent policies on protection of 
Turk art works in Africa.  

Keywords: Africa, Turk, art work, protection, policy. 
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Giriş 
Bu çalışmada, Türkiye‟nin diğer coğrafyalarda sahip olduğu maddi ve manevi varlığın 

korunmasına yönelik sorunları ve çabaları ele alınmış, sorunun devletlerarası ilişkilerden öte 
ciddi bir iletişim sorunu olduğu vurgulanmıştır. Afrika örneğinden yola çıkılarak, yurt 
dışındaki ulusal varlık ve sanat yapıtlarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi 
gerekliliği dile getirilmiştir. Türkiye, son yıllarda uluslararası alanda düşmanca yaklaşımlarla 
karşılaşırken, dünyanın değişik yerlerindeki Türk yapıları ve sanat yapıtları da saygısız 
tutumlar ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye‟nin dış politikası ve diğer 
devletlerle olan iletişimiyle doğrudan ilgili olan bu sorunun çözümü, yöneticilerin iletişim 
kurallarını iyi bilip iletileri doğru kodlamasını gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti‟nin 
gerek yurt içindeki gerekse Türkiye dışındaki taşınmaz varlıklarını, özellikle tarihi miras olan 
yapı ve yapıtları koruması, diğer devletlerle kurması gereken olumlu iletişim süreçlerine bağlı 
iken; Türkiye Cumhuriyeti‟nin iletişim konusunda yetersiz kalması geçmişten devraldığı 
mirası koruyamaması sonucunu getirmektedir. 

Suudi Arabistan yönetiminin, tarihi Ecyad Kalesi‟ni yıkmasıyla gündeme gelen Türkiye 
dışındaki Türk mimari ve sanat yapıtlarının, Asya, Avrupa ve Afrika‟daki onlarca şehirde 
bulunduğu, ancak bunların büyük bölümünün ya yıkıldığı ya da kaderine terk edildiği 
bilinmektedir. Afrika‟daki Türk sanat yapıtlarının çoğunun kaydı bile tutulmamışken, 
yapıların ve yapıtların korunması veya bakımı kapsamlı bir devlet politikasını 
gerektirmektedir. Çoğunluğu Osmanlı Devleti döneminde yapılan ve tehlike altında bulunan 
Türkiye dışındaki yapı ve sanat yapıtlarının korunması ve bakımı, özenle hazırlanmış 
düzenlemeleri gerektirmektedir (Ülkü, 2007: 270). Söz konusu düzenlemeler çoğu durumda 
uluslar arası anlaşmaları da zorunlu kılmaktadır. 

Osmanlı Devleti‟nin bir süre egemen olduğu ve çok sayıda pıtının bulunduğu 
Balkanlar‟da 20 yüzyılda kentsel dönüşüm süreci yaşanırken de Osmanlı yapıları zarar 
görmüş, bazıları tümüyle ortadan kalkmış, ancak Türkiye Cumhuriyeti‟nin hiçbir müdahalesi 
ve engellemesi olamamıştır (Snezana, 2012: 175). Türkiye Cumhuriyeti‟nin, yurt ışındaki 
Türk yapılarının korunması ve denetlenmesiyle ilgili mevzuat ve düzenlemelerinin 
bulunmaması sık sık büyük bir eksiklik ve gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Türkiye‟de sanat yapıtlarının korunmasına 
ilişkin düzenlemeler içerirken, yurt dışındaki Türk sanat yapıtlarının korunması ve bakımıyla 
ilgili yeterli düzenlemelerin ve girişimlerin bulunduğunu söylemek zordur. Oysa Türkiye 
dışında da, en az Türkiye‟dekiler kadar değerli ve nadide Türk yapıları ve sanat yapıtlarının 
bulunduğu, ancak ilgisizlik, bakımsızlık nedeniyle, bazen de kasıtlı eylemlerle yurt dışındaki 
Türk yapı ve yapıtlarının tehlike altında olduğu bilinmektedir.  

Türkiye sınırları dışında kalmış Türk eserlerinin bakımları ile onarımları 30.6.1994 tarihli 
ve 94/5655 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Sınırları Dışında Bulunan Türk Kültür Varlığının 
Korunması, Onarımı ve Yeniden Yapımı Konularında Çalışmalar Yapmak Üzere Yürütme 
Kurulu ve Ortak Komisyon Oluşturulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı‟na göre 
gerçekleşmektedir. Bu karar, söz konusu eserlerin bakım ile onarım çalışmalarının Dışişleri 
Bakanlığının eşgüdümünde yürütülmesini öngörmektedir (Yurtdışındaki Türk Kültür Varlığı, 
2013). 
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki Türk eserlerinin durumları 
konusunda dış temsilciliklere sağlanan bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere iletmekte ve bu eserlerin bakım ve 
onarım çalışmalarının başlatılmasını ve eşgüdümünü sağlamaktadır. 

 

Afrika’daki Türk Yapıları 
Türkler tarih boyunca yurt tuttukları yerlerde kalıcı ve değeri yüksek yapılar ve yapıtlar 

bırakarak kültürel birikimlerini ortaya koymuş, tarihin mirasına katkıda bulunmuşlardır. 
Özbekistan‟da, Hindistan‟da, İran‟da, Irak‟ta, Suriye‟de, Balkanlar‟da olduğu gibi Afrika‟da 
bulunan Türk yapıtları da Türklerin tarihsel deneyimleri, birikimleri ve karakterleri 
konusunda önemli bilgiler vermekte, Türk sanatının nadide örnekleriyle tarihi 
varsıllaştırmaktadır (Pektaş, 1999: 543). Türklerin Afrika‟daki yapıtları, diğer 
coğrafyalardakilere benzer karakteristik özellikler gösterirken, yerel motifler de taşımaktadır.  

Dünyanın değişik yerlerinde, Türklerin yerleştikleri veya belirli sürelerle yaşadıkları 
yörelerde gelişen Türk varlığı, yetkin Türk yapıtlarının oluşmasını da sağlamıştır (Yılmaz ve 
Çiviler, 2012: 112). Osmanlı Devleti‟nin bir süre egemenliği altında kalan Kuzey Afrika da 
sanat değeri yüksek Türk yapıtlarını barındırmaktadır (Klopper, 2004: 21). Başta Mısır olmak 
üzere, Tunus, Libya, Etiyopya, Sudan gibi ülkelerde çeşitli Türk yapıları ve sanat yapıtları 
bulunmaktadır. Tarihte çoğu sömürge altında olan bu devletlerin topraklarındaki Türk sanat 
yapıtları sömürgeci devletlerin saldırgan yaklaşımlarıyla da büyük zarara ve yıkıma 
uğramıştır. 

Tevfik El-Medeni, Abdurrahman el-Ciylali, Bu'abdcli, Moulai Belhamisi, Hüseyin Hoca, 
H. Hüsni Abdülvehhab, Bessam d-Aseli ve benzeri yazarlar Türklerin Kuzey Afrika'nın 
imarına, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına gereken önemi verdiğini, sanat ve kültürü 
geliştirdiğini, eğitim ve öğretimi yaygınlaştırdığını, memleketin her tarafını eğitim-öğretim 
kurumlarıyla donattığını, Türk idarecilerin ilmi ve kültürel faaliyetleri devamlı olarak teşvik 
ettiğini, ilim adamlarını maddeten ve manen desteklediğini söylemektedir (Hizmetli, 1953: 7). 
Osmanlı Devleti, Bursa‟da, Edirne‟de, İstanbul‟da, Saraybosna‟da, Şam‟da, Bağdat‟ta ortaya 
koyduğu yüksek nitelikli siyaset ve yapıtları Afrika‟da da insanların yararına sergilemiştir.   

Ağırlıklı olarak mimari yapılardan oluşan Afrika‟daki Türk sanat yapıtları, mimari 
yapılar üzerinde veya iç mekânlarda yer alan değerli işlemeler, oymalar, kakmalar, 
kabartmalarla sanat değeri taşımaktadır. Konya‟daki, Erzurum‟daki, Sivas‟taki, İstanbul‟daki, 
Bursa‟daki, Edirne‟deki benzerlerinden farkı olmayan Afrika‟daki Türk sanat yapıtları, 
Türkiye‟den uzakta kalarak başka devletlerin egemenliği altında olmanın olumsuzluğuyla baş 
başa bırakılmaktadır. İnsan yaşamının tüm gereksinimlerini dikkate alarak geliştirilen 
donanım ve olanaklar Osmanlı Uygarlığında sanatla bezenerek insanların yararına 
sunulmuştur (Öztel, 2011: 219). Türk kültür yapısında ayrıntılı düzenlemeleri ve inceliği 
Afrika‟da da görmek olasıdır.   

Sudan‟ın Suakin bölgesindeki liman ve camiler, Etiyopya‟nın Harar şehrindeki 
konsolosluk binası, Hilali Ahmer Cemiyeti binası, Somali‟nin Zeyla şehrindeki Osmanlı su 
depoları, Mısır‟da Mehmet Ali Paşa Camii, Tunus, Cibuti ve Cezayir‟deki camiler, çarşılar, 
hamamlar ve bu yapıları süsleyen hatlar, tezhipler, oymalar, kabartmalar, el yazmaları, mezar 
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taşları ve işlemeleri Türk sanatının Afrika‟daki varlığını yansıtmaktadır (Bayhan, 2002: 27). 
Türklere ait yapılar ve sanat yapıtları, Türklerin binlerce yıl boyunca dünyanın değişik 
coğrafyalarında yaşadıkları deneyimlerin ve edindikleri birikimin özelliklerini taşımaktadır.   

Osmanlı Devleti‟nin Afrika‟daki topraklarını yitirmesinin ardından büyük ölçüde 
bakımsız kalan ve ihmal edilen Türk yapıları, dönem dönem duyarlı kişilerin çabalarıyla 
restorasyon ve bakımdan geçse de, devletin bu konuda yeterli bir politikasının olmaması ve 
Afrika‟daki Türk yapılarıyla yeterince ilgilenmemesi nedeniyle tatmin edici olumlu sonuçlar 
alınamamaktadır (Shaw, 2007: 277). Afrika‟daki Türk yapılarının ve sanat yapıtlarının 
korunması ve bakımı konusunda Afrika ülkeleri de çok ilgili davranmamaktadır.  

Afrika‟daki Türk sanat yapıtlarının gerektiği gibi korunamaması veya hak ettiği ilgiyle 
sahiplenilmemesi, Türkiye‟nin uzun bir süre izlediği edilgen dış politikayla da 
açıklanabilmektedir (Uğrasız, 2003: 143). Ülkenin çıkarları gereği planlanması ve 
uygulanması gereken dış politika, çoğu zaman ayrıntılar düşünülmeden, kültürel boyut hesaba 
katılmadan tasarlandığı için sanat yapıtlarının da zarar görmesi veya yeterli ilgiyi görememesi 
engellenememiştir (Ateş, 2009: 21). Tüm bunlara binaen Afrika‟nın, uzun bir süre Türk dış 
politikasının ilgisi dışında kaldığını unutmamak gerekir.  Bunun temel sebebinin Osmanlının 
son zamanlarında Afrika‟nın merkeze uzaklığı, Cumhuriyet dönemi ve sonrası içinse devletin 
yeni kurulmuş olması hasebiyle sanatı eserlerini koruyacak güçlü bir dış politikadan mahrum 
olması gösterilebilir. 

 

Sanat Yapıtlarının Korunması 
Sanat yapıtlarının tarihlenmesinde olduğu kadar, analizinde de, zamanımızın ileri 

düzeydeki bilimsel tekniklerinden yararlanmak, yaşanılan dönemin kaçınılmaz olguları 
arasındadır. Bu yöndeki araştırmalar, estetik mesajı kavramakta zorunlu bir aşama olarak ele 
alındığında, sanatçının yöntemi ve yapıtın oluşumu hakkında insanları aydınlatmakta ve daha 
derinlemesine bir kavrayış edinmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan bu yeni bilimsel 
yaklaşım, sahte yapıtlarını tanımaya, yapıtın oluşum süreci içindeki aşamaları saptamaya, 
malzemede ortaya çıkan değişimleri izlemeye ve çoğu zaman da şaşırtıcı bulgularla 
karşılaşmaya olanak vermektedir (Hours, 2001: 14). Bu bağlamda sanat yapıtlarının 
korunması, tarihsel bir değerin korunmasından ve insanlığa kazandırılmasından çok daha 
büyük bir anlam ve önem içermektedir.  

Üretimleri için harcanan düşünsel ve duygusal çaba ve ayrıntılı tasarım nedeniyle çok 
özel ilkeler, yöntemler ve çaba gerektiren sanat yapıtlarının korunması veya yeniden 
yapılandırılması, devletlerin ve büyük sivil toplum örgütlerinin çalışma alanına giren geniş 
kapsamlı konulardır. Sanat yapıtının korunması ve bakımını üstlenen kişinin özelliklerinden 
koruma yöntemlerine kadar çok sayıda ayrıntının düşünülüp planlanması gereken sanat 
yapıtlarının korunması konusu, çok deneyimli uzman ve bilirkişilerle değerlendirilip 
düzenlenmesi gereken bağlamda tartışılmaktadır (Elliott, 2011: 86). Sanat yapıtlarının 
korunmasına yönelik teknik ve araçlar, uygar ülkelerde eğitim sürecinde ayrıntılı biçimde ele 
alınırken, devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler koruma çalışmalarına temel 
oluşturmaktadır. 

Her sanat yapıtı için ayrı bir yöntemin ve araçların gerektiği koruma çalışmaları, uzun 
süren ön hazırlık dönemlerinden sonra gerçekleşmektedir. Sanat yapıtının ve yapım 
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tekniklerinin tam olarak araştırılıp irdelendiği ön hazırlık dönemleri, sanat yapıtının 
niteliğinden kullanılan malzemelere; yapıtın tarihçesinden maruz kaldığı etkilere kadar bir 
dizi ayrıntının ele alınmasıyla somutlaşmaktadır (Thill, 2004: 121). Sanat yapıtı için alınan 
koruma kararları ve yapılan düzenlemeler, insanlık tarihinin değerli bir bölümünün korumam 
altına alınması anlamına da gelmektedir.  

Yoğun düşünsel süreç ve çabaların sonucunda ortaya çıkan sanat yapıtları, pek çok doğal 
veya doğal olmayan tehlike ve zararla karşılaşmakta ve koruma ve bakım önlemlerine 
gereksinim duymaktadır (Soby, 1947: 13). Çevresel değişim, insan etkileri nedeniyle sürekli 
tehdit ve tehlike altında olan sanat yapıtlarının korunması ve bakımı özel politikaları ve 
yasaları gerektirirken, yasaların uygulanması da uygar eğitimi zorunlu kılmaktadır (Monroe, 
1973: 15). Gelişme sürecini tamamlamış toplumlarda sanatın gelişmesi ve sanat yapıtların 
korunması da ulusal bir sorun olarak değerlendirilmektedir.  

Bazı uygar ülkelerde, üniversitelerde veya müzelerde sanat yapıtlarının korunması 
üzerinde çalışan özel birimler bulunmaktadır. Bu birimlerde bir sanat yapıtının niteliğinin 
tanınmasından sanat yapıtının üretildiği tarihin siyasi ve ekonomik özelliklerine kadar geniş 
kapsamlı bir alanda çalışmalar yapılırken, sanat yapıtlarının ve yapıların korunması konusu 
siyasi otorite tarafından güvence altına alınmaktadır (Muller, 2000: 13). Tarihsel yapıların ve 
sanat yapıtlarının korunması ve bakımının ayrıntılı devlet politikalarıyla sağlanması gereği 
ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye‟de eski eserlere ilişkin ilk tüzük 1874 yılında hazırlanmıştır. O zamanki adıyla 
“Asar-ı Atika Nizamnamesi” diye anılan bu tüzük, bir giriş, dört bölüm ve bir sonuç şeklinde 
sıralanmış olarak 36 maddeden ibarettir. 1874 tarihli tüzük, arkeolojik kazılar için bir takım 
esaslar getirmiş olması bakımından şüphesiz ileri bir adımı temsil etmektedir. Bu tüzüğün, 
arkeolojik kazılarda ele geçen eserlerin kimlere ait olacağını gösteren maddesi ile, eserin 
yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıyor oluşu Türkiye‟nin çıkarlarıyla bağdaşmamıştır. Tüzüğe 
göre kazılarda çıkan eserlerin üçte biri kazı yapana, üçte biri arazi sahibine, üçte biri de 
devlete ait olacaktır. 

Osman Hamdi Bey tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan 1884 tarihli Asar-ı Atika 
Nizamnamesi, eski eserlerin devlet malı olması ve yurt dışına çıkarılamayacağı esasına 
dayanmaktadır (Çal, 1990: 369). Yürürlüğe konulduğu yılların hayli ilerisindeki yılların 
ihtiyacına cevap verebilecek özellikteki bu tüzüğün bazı maddelerinde 1906 yılında bazı 
küçük değişiklikler yapılmış, tüzük bu durumu ile Cumhuriyet döneminde bile yarım yüzyıl 
kullanılmış ve bugün yürürlükte olan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu‟na temel oluşturmuştur. 

 

Afrika’daki Türk Sanat Yapıtlarının Korunması ve Politikalar 
Bir devletin geçmişini ve geçmişten miras aldığı değerlerini koruması, iç politikası kadar 

dış politikası ve diğer devletlerle ilişkileri ve kurum ve kişilerle kurduğu iletişimle doğrudan 
ilgilidir (Fioretos, 2011: 394). Olumlu ilişkiler planlanmış ve tutarlı iletişim süreçlerini 
gerektirirken, iletişimin taraflarına da büyük yararlar sağlamaktadır.    

Yurttaşların güvenliği ve yaşamsal haklarının güvencesi bağlamında ilk sorumlu kurum 
olan devlet, halkın maddi ve manevi tüm toplumsal gereksinimlerinin giderilmesi ve gerekli 
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donanımın sağlanmasından da sorumlu kurumdur (Heckscher, 1968: 113). Halkının temel 
gereksinimlerini sağlamanın yanı sıra toplumsal kültürel beklentileri karşılama konusunda da 
sorumluluğu bulunan devlet, sanat çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi, sanatçıların ve 
sanat yapıtlarının korunması ve güvence alınan alınmasından da sorumlu bulunmaktadır.  

Yurttaşlarının yaşamsal haklarını güvence altına almak ve onlar için elverişli çalışma 
ortamları oluşturmak sorumluluğunun yanı sıra, ülke dışında yaşayan yurttaşlarının haklarını 
korumak ve savunmak; devletin başka ülkelerdeki kültürel varlığının kalıntılarını korumak, 
onarmak ve güvence altına almak da devletin sorumluluğu altında bulunan konulardır 
(Hindess, 2005: 409). Türkiye gibi Osmanlı Devleti‟nden büyük bir kültürel miras devralmış 
ve geniş bir alanda kültür ve sanat yapıtları bulunan bir ülkenin kendi karakteristiğini taşıyan 
yapı ve yapıtları korumaya yönelik yasal düzenlemeleri ve çalışmalarının bulunması 
gerekmektedir. Örneğin Mısır‟da metro çalışmaları sırasında birçok Osmanlı eserinin yok 
edilmesi bunun yanında İskender Paşa tarafından yaptırılan birçok medrese ve caminin 
yıpranmasına Mısır devletinin göz yummasına karşı Türkiye‟nin bunu gündeme getirmemesi 
ilginçtir(http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/130254.asp).  

Dış politika ve sanat arasında doğrudan bir ilinti bulunmaktadır ve dış politikanın temel 
yürütücüsü olan devlet sanat çalışmalarını düzenlemek için de politikalar geliştirmek zorunda 
olan kurum olarak tanınmaktadır. Politika; sadece sonradan öğrenilen, insanlar ve 
toplumlararası ilişkileri düzenleyen davranış biçimleri ve tarih yazıcılığı gibi bilinçli davranış 
modelleri ile, sanat, aşk, ve din gibi insanın doğası ile birlikte var olan güdüsel davranışların 
bileşkesini oluşturan bir tema olarak nitelenmektedir (Kılıç, 2011: 48). Devletin sanat 
politikası, kendi ülkesindeki sanat çalışmaları, üretimleri ve sanat mirasının yanı sıra 
atalarının ve yurttaşlarının başka coğrafyalarda üretip bıraktığı ve kendi karakteristiğini 
taşıyan sanat yapıtlarını da kapsamaktadır. 

Devletin temel görevlerinden biri olarak sanatı finanse etmesi, sanat çalışmaları için 
olanaklar sağlaması ve var olan sanat yapıtlarının korunması bağlamında Türkiye‟de de bazı 
çalışmalar ve düzenlemeler olduğu bilinmektedir. Özellikle var olan sanat yapıtlarının 
korunması anlamında yasal düzenlemeler bulunmakta, ancak yetersizliği de bilinmektedir 
(Kovancılar ve Kahriman, 2007: 22). Sanat yapıtlarının güvence altına alınması ve korunması 
ile ilgili çalışmaların yurt içinde bile yetersiz olduğu gerçeği varken, yurt dışındaki Türk sanat 
yapıtlarının korunması ve güvence altına alınması konusu çoğu zaman düşünce sınırları 
dışında kalmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki Türk kültür varlığına ait tarihi ve 
mimari eserlerin korunması ve asıl özelliklerine sadık kalarak restore edilmeleri yönündeki 
çalışmaları, bakanlığın eşgüdümünde ilgili bakanlıklar, kurumlar ve dış temsilciliklerle 
işbirliği içinde sürdürmektedir. Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürmüş bulunduğu geniş coğrafyada mevcut tarihi 
ve kültürel eserlerin restore edilmeleri amacıyla ikili ve çok taraflı temas ve çalışmalar 
yürütmektedir (http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa, 2013). 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Türkiye‟de bulunan sanat 
yapıtlarını güvence altına alırken, yurt dışındaki Türk sanat yapıları için de uluslararası 
anlaşmalar yoluyla koruma ve bakımın gerçekleşmesi olanağını sağlamaktadır. Sanat ve 
kültür yapıtları için uygulanan sigorta sistemi ve tazminat uygulaması yurt dışındaki yapıtlar 
için de uygulanmaya çalışılmaktadır (Baştürk vd., 2012: 84). Ancak sigorta sisteminin tam 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/130254.asp
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
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olarak yerleşmediği ve kurumlaşmadığı Türkiye‟de sanat yapıtları için öngörülen sigorta 
uygulaması da tam olarak işlememektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı‟nca düzenlenen „Yurt dışındaki Tarihi Türk 
Eserlerinin Envanteri Projesi‟ kapsamında yürütülen çalışma sonucunda Osmanlı, Memlüklü, 
Eyyubi ve Selçuklu dönemlerine ait 276 taşınmaz Türk kültür varlığı tespit edilmiştir. Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı‟nca düzenlenen „Yurt dışındaki Tarihi Türk Eserlerinin 
Envanteri Projesi‟ kapsamında Ortadoğu ve Afrika‟daki Türk kültür varlıkları 2000 yılından 
itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdüsselam 
Uluçam başkanlığında yürütülmektedir. 

Mısır Yüksek İslam İşleri Meclisi ile TİKA arasındaki ortak proje kapsamında pek çok el 
yazmasının Türkiye'ye getirileceği, bu eserler arasında Sufilik, İslami tasavvuf, fıkıh usulü, 
Şafiilik fıkhı, Hanefilik fıkhı, Arapça şiir koleksiyonları ve hadisler gibi yayınlar bulunduğu 
açıklanmıştır. Eserlerin, uzmanlar tarafından incelendikten sonra dijital ortama aktarılacağı, 
Türkiye‟nin, Mısır‟da çeşitli kütüphanelerde bulunan yaklaşık bin el yazması İslami eseri 
yenileyip koruma altına alacağı bildirilmiştir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenip, dijital ortama aktarılacak ve kütüphanelerde 
korunacak eserlerin basım tarihlerinin ise 500 yıl öncesine dayandığı belirtilmiştir (timeturk, 
2013). Değişik coğrafyalardaki Türk yapılarını koruma altına alan TİKA‟nın, Somali‟nin 
Zeyla kentinde bulunan Osmanlı yapılarını da koruma altına alacağı açıklanmıştır (Yenişafak, 
2012). Afrika‟nın içlerine kadar yayılmış bir coğrafyadaki uzak köşelerde yer alan Türk 
yapıları ve sanat yapıtlarının korunması için siyasi otoritenin yanı sıra bazı kuruluşlar da 
girişimde bulunmaktadır. 

Her türlü sorunun çözümü için başlıca araç olan iletişim, devletlerarası ilişkilerde de 
konunun doğru anlatılması, ortak noktalarda buluşulması, eksiklerin tamamlanması, isteklerin 
yerine gelmesi, ortak çıkarların sağlanması gibi konularda başlıca yol olarak görünmektedir 
(Ward, 2006: 701). Bir devletin, özellikle ülke dışında bulunan varlık, saygınlık ve mirasını 
koruma kaygısı varsa, diğer devletlerle çok olumlu ilişkiler kurarak amacına ulaşma ve 
varlığını devam ettirme seçeneği bulunmaktadır (Chernoff, 2004: 71). Olumlu ilişkiler, iyi 
düzenlenmiş ve uygun araçlarla kodlanmış iletileri içeren iletişim süreçlerini 
gerektirmektedir. 

 

Sonuç 
Tarih boyunca kurulan Türk devletleri Anadolu‟dan başka Hindistan‟da, İran‟da, 

Suriye‟de, Irak‟ta, Suudi Arabistan‟da, Balkanlar‟da, Kuzey Afrika‟da ve bilmeyenler için 
şaşırtıcı da olsa iç Afrika‟da sayısız yapı ve yapıt bırakmışlardır. Bu tarihsel mirasın 
günümüzdeki varlığı tehlike altında olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti‟nin dünyadaki 
Türk varlıklarını korumak ve onarmak için ciddi bir çaba içinde olmadığı görülmektedir. 

Türkiye‟nin diğer devletlerle olan ilişkileri, değişik vesilelerle kurduğu iletişim süreçleri 
bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin varlığının, Türk halkının bütünlüğünün, 
Türkiye‟nin saygınlığının korunması ve yayılması için olumlu etkilere neden olurken; bir 
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yandan da Türkiye dışındaki Türk algısı, saygınlık ve Türk varlığının korunması ve hasarların 
onarılması için uygun yollar açmakta, olanaklar tanımaktadır. 

Tarih boyunca Türklerin yerleştiği ve imar ettiği her coğrafyada olduğu gibi, Osmanlı 
Devleti‟nin bir süre egemenliği altında kalan Afrika‟da da Türklere özgü yapılar yapılmış ve 
sanat yapıtları üretilmiştir. Tüm Türk yerleşimlerinin uygar ortamlar olmasını sağlayan 
işlevsel alanlar, çarşılar, tapınaklar, eğitim kurumları, yardım kurumları, aş evleri, hamamlar, 
çeşmeler, kütüphaneler, türbeler ve bu yapıların içindeki motifler, işlemeler, hatlar, el 
yazmaları, tezhipler, çiniler, oymalar, kabartmalar Afrika‟nın değişik bölgelerinde de varlığını 
göstermiş, Afrika halkları uzun bir dönem Türk yapı ve sanat yapıtlarının ışığıyla 
aydınlanmıştır. 

Osmanlı Devleti‟nin zayıflayıp çökmeye başladığı dönemde katı bir sömürü hareketiyle 
karşılaşan Afrika Anakarası, insanları, doğası ve kültürel mirasıyla büyük zararlara 
uğramıştır. Osmanlı Devleti‟nin Afrika‟dan çekilmesiyle sahipsiz kalan, ihmallerle, bazen 
doğal nedenler bazen de sömürgeci devletlerin kasıtlı saldırılarıyla zarar gören, yıpranan, 
bazıları yok olan Türk yapıları ve sanat yapıtları Türk varlığının Afrika‟dan silinme 
aşamasına gelmesine yol açarken, çok değerli sanat yapıtları da tarihin içinde yok olma 
tehlikesi yaşamaktadır. Çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından planlanan ve 
yürütülen Afrika‟daki Türk yapı ve sanat yapıtlarını koruma ve denetleme çabaları değişik 
nedenlerle genellikle yetersiz kalmaktadır. 

Yüzlerce yol önce yapılmış yapı ve sanat yapıtlarını çağdaş yöntem ve tekniklerle 
koruyup denetlemek ayrıntılı ve özenli planlamalar gerektirirken, yapı ve yapıtların paha 
biçilmez değeri bu tür çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Değişik kurum ve kuruluşların 
sürdürdükleri koruma ve bakım çalışmaları bazen ödenek yetersizliği, bazen uluslararası 
ilişkilerdeki sorunlar, bazen bürokratik engeller nedeniyle yetersiz kalmakta, Afrika‟daki Türk 
sanat yapıtlarının zarar görmesi, yıpranması engellenememektedir. Korumayı sağlamak, 
zararları yok etmek, Türk sanat yapıtlarını insanlığa ve geleceğe kazandırmak için daha 
özenli, ayrıntılı ve duyarlı politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ANNE-BABA ÇATIŞMASI: TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Ahmet ALTINOK*      Ömer ÖZER**     Zeynep SET***   Ferhat BAYOĞLU**** 

Öz:  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yapılmış ebeveyn çatışmasının algılanmasına ilişkin yayınlanmış çalışmaları 
derlemek ve algılanan ebeveyn çatışmasının çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler üzerindeki gözlenen etkilerini 
genel olarak incelemektir. Bu tarama çalışmasına algılanan ebeveyn çatışmasının bağımsız değişken veya aracı 
değişken olarak ele alındığı ve bir sonuç değişken üzerindeki etkisinin incelendiği, örneklem grubu Türkiye’den 
olan, 1990 ile 2013 yılları arasında herhangi bir ulusal ya da uluslararası bilimsel bir dergide yayınlanan 15 
yayın seçilmiş ve sistematik olarak bir tabloda listelenmiştir. Türkiye’de yapılmış olan ebeveyn çatışmasının 
algılanması çalışmalarında en yaygın olarak Çocukların Anne-Baba Çatışmalarını Algılaması Ölçeği (Children’s 
Perception of Interparental Conflict Scale)-(CPIC) kullanılmıştır. İncelenen çalışmalarda en yaygın kullanılan 
bağımlı değişkenlerin ise, karşı cinsle ilişkilere olan etki, kişisel uyum, kaygı düzeyleri, öz denetim ve sosyal 
başarı, şiddet davranışı olduğu görülmüştür. Ele alınan araştırmalarda genel olarak, doğrudan Türkiye’de 
geliştirilen ölçeklerden çok, çeviri ya da uyarlanmış ölçekler kullanılmıştır. Çalışmaların çoğunluğu kesitsel 
yöntemle yapılmış ve veriler genellikle birkaç kaynaktan (çocuk, anne ve/veya öğretmen) toplanmıştır. Erken ve 
orta çocukluk döneminde yürütülen çalışmalar görece daha fazla genç yetişkin örnekleminde yapılan çalışmalar 
ise oldukça sınırlıdır. Bulgular uluslararası literatürle karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Anne-baba çatışması, ebeveyn çatışması, algılanan ebeveyn çatışması. 

INTERPARENTAL CONFLICT: AN OVERVIEW OF STUDIES IN TURKEY 

Abstract:  

The purpose of the study is to survey the published studies on the perceptions of parents’ conflicts in Turkey and 
to investigate the effects of perceived parents’ conflicts on children, teenagers and young adults. 15 published 
studies which are chosen for the study and listed on a table systematically. In all these studies perceived parents’ 
conflicts are independent variables or mediating variables and their effects on a stated result variable are 
investigated. In addition all these studies are conducted in Turkey between 1990 and 2013, and published on 
national or international journals. The study revealed that “Children’s Perception of Interparental Conflict Scale 
(CPIC)” which is the most widely used scale in such studies. The most widely used dependent variables are 
identified as the effects on the relations with individuals from opposite sex, personal adaptation, levels of 
anxiety, violent behavior,  self-control and social success within the examined studies. It is also observed that 
instead of original scales developed in Turkey, adapted scales from other languages are used in the studies in 
general. Cross sectional method is used in most of the studies and the data are gathered from several sources 
such as children, parents and/or teachers). Studies on early and middle childhood are relatively more than the 
ones on young adults. In conclusion the findings of the study are discussed by comparing international literature.  

Keywords: parents’ conflict, perceived parents’ conflict, Turkish sample 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Uzman, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Eskişehir e-mail: 
ahmetaltinok@anadolu.edu.tr. 
** Uzman, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Eskişehir omer_ozer@anadolu.edu.tr  
*** Yrd. Doç. Dr., Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, zset@nny@edu.tr  
**** Uzman, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Eskişehir fbayoglu@anadolu.edu.tr  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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	  
	  
	  

	   330	  

GİRİŞ 

Bireyin, herhangi bir ayrılık veya terk edilme olmadığı sürece, ilişkide bulunduğu ilk 
ortam ailesi olmaktadır. Bu nedenle de diğer insanlarla yaşama tecrübesini ilk olarak aile 
içinde edinir. Ailenin birey üzerindeki etkileri birçok çalışmada konu alınmıştır. Ebeveyn 
tutum ve davranışlarının; bireyin özgüvenine (Şirvanlı-Özen, 2004), akademik başarısına 
(Kaya vd., 2012; Sümer vd., 2010), şiddet davranışlarına (Avcı, 2011), yaşam doyumuna ve 
öznel iyi oluşuna (Gohm vd., 1998), duygusal problemlerine (O’Donnell vd, 2010; Hamamcı 
ve Kapçı, 2010), sosyal becerisine (Adam ve Kayfitz, 2011; Güngören, 2011), kişiler arası 
ilişkilerine (Young, 2007), arkadaş ilişkilerine (Johnson ve Mahoney, 2000), kardeş 
ilişkilerine (Caban, 2004; Boyd, 2012; Özyavru, 2008), romantik ilişki yaşadığı partnerle 
ilişkilerine (Cui vd., 2008; Cui ve Fincham, 2010; Fite vd., 2008; Simon, Furman, 2010; Yu, 
2007), hatta evlilik ilişkilerine (Cunningham ve Thornton, 2006) etki ettiği bilinmektedir. 

Ebeveynlerin yetiştirme tarzlarından öte, ebeveynlerin kendi aralarındaki çatışmanın 
çocuğa nasıl yansıdığı son zamanlarda araştırıla gelmektedir. Ebeveynler arası çatışma, 
çatışmayı anlamak ve baş etmek için çocuk tarafından tepkilere neden olan bir stres kaynağı 
olarak kavramsallaştırılmıştır (Grych ve Fincham, 1990). Araştırmalarda ebeveyn ilişkisinin 
bireyin davranışlarına etki ettiği ortaya konmuştur ancak bu etkinin nasıl olduğuna yönelik 
yapılan araştırmalar oldukça kısıtlı kalmaktadır, bu gereklilikten ebeveyn çatışması ile 
çocuğun uyum problemleri arasındaki ilişkinin ortaya konması için “Bilişsel Bağlamsal 
Model” geliştirilmiştir (Grych ve Fincham, 1990, 1993) 

“Bilişsel Bağlamsal Model” ebeveynler arası çatışmanın bireyi nasıl etkilediğini 
ortaya koymak için bireyin algılamalarının ve çatışmaya yönelik tepkilerinin önemli bir etken 
olduğunu öne sürmektedir. Çocuğun ebeveyn çatışmasına maruz kalmasından daha önemli 
olarak olayı nasıl değerlendirdiğine odaklanılmaktadır bu bağlamda, yani burada bilişsel yapı 
ve bilişsel değerlendirme süreci devreye girmekte ve belirleyici olmaktadır. 

Bu modele göre çatışma ile ilgili geçmiş deneyimler; çatışmaya maruz kalma gidişatı 
ile ilgili oluşan beklentiler ve çocuğun çatışmaya olan hassasiyeti çocuğun ebeveynleri 
arasındaki çatışma ile ilgili deneyimlerini etkilediği varsayılmaktadır. Bu modelde asıl amaç 
ebeveyn çatışmasına maruz kalma yaşantısının çocuğun gelecekteki maruz kalma ve diğer tür 
çatışmalar yaşama beklentisini en çok etkileyen etken üzerinde durmaktır. Özellikle, 
ebeveynlerle çocuk ve kardeşleri arasındaki geçmiş çatışmalar da çocuğun ebeveyn çatışması 
sürecini algılamasını etkileyebilir. Ayrıca çatışma deneyimlerinin çocuğa olan etkisi çocuğun 
anıların bağlıdır, çocuğun hafızası da yaşa bağlı olarak değiştiği için yaş etkeni de önemlidir 
(Bickham ve Fiese, 1997; Grych ve Fincham, 1990, 1993; Grych, Fincham, Jouriles ve 
McDonald, 2000; Grych, Seid ve Fincham, 1992).  

Eşler arasındaki çatışmanın çocukların uyum davranışları üzerindeki etkisine yönelik 
ülkemizde yapılan çalışmaların son yıllarda artmakla birlikte sınırlı düzeyde olduğu 
görülmektedir (Ashaboğlu, 2005; Kunt, 2004; Kuyucu, 2011; Peksaygılı, 2005; Öz, 1999; 
Şendil, 1999; Şendil ve Kızıldağ, 2003; Şirvanlı-Özen, 1998; Ulu ve Fışıloğlu, 2002; Yılmaz, 
2007). 
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Eşler arasındaki çatışmanın birey üzerindeki etkisi araştırılırken, çocuklar üzerinde 
yapılan anılan araştırmaların yanında ergenler ve genç yetişkinler üzerindeki etkileri de hem 
yurt için de hem yurt dışında yapılan çalışmalarda araştırılmıştır; Bickham ve Fiese (1997) 
ebeveynler arası çatışmanın algılanması için geliştirilen ölçeği ergenler için uyarlamış, Moura 
ve arkadaşları da (2010) ebeveynler arası çatışmanın çocuklar tarafından algılanması 
ölçeğinin ergenler ve genç yetişkinler için güvenirlik ve geçerlilik çalışmasını yapmışlardır. 
Harold ve Conger (1997) ergen problemlerinin semptomları üzerinde, ebeveynler arasındaki 
düşmanlık seviyesi ve evlilik çatışmasıyla ilgili çocuğun farkındalığının etkisini, yine Harold 
ve arkadaşları (1997) uyum ve ebeveyn çatışması arasındaki dolaylı veya doğrudan ilişkiyi 
ergenin aile ilişkilerini algılayışını kullanarak araştırmışlardır. Neighbors ve arkadaşları 
(1997) ebeveyn çatışmasının genç yetişkinlerin davranış problemleri üzerindeki boylamsal ve 
mevcut etkisini ayrıca genç yetişkinlerin ebeveynleri ile ilişkilerinin bu etkiyi 
düzenleyiciliğini, Buehler ve arkadaşları (1998) ebeveyn çatışması ile ergenin içe yönelim ve 
dışa yönelim problemleri arasındaki ilişkiyi ergenin ebeveyn çatışması ile ilgili üç tür algısını 
(tartışma sıklığı ve ebeveynlerin kullandıkları açık ve örtük çatışma stilleri) kullanarak 
araştırmışlardır. Blaustein (1999) üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve depresyon 
düzeylerine algılanan aile ve arkadaş desteğinin, bağlanma stillerinin ebeveyn-çocuk 
ilişkisinin ve ebeveynler arası çatışmanın etkileşimli ve kademeli etkisini, Buehler ve Gerard, 
(2002) de etkili olmayan ebeveynlik, evlilik çatışması, çocuk ve ergenlerin uyumu arasındaki 
ilişkiyi araştırırlarken; Sprague ve Kinney (1997) aile ortamının (çatışma ve bağlılık) genç 
yetişkinin devam eden romantik ilişkisindeki güven ve sevme stillerine etkisini, Kinsfogel ve 
Grych (2004) ebeveynler arası çatışmaya maruz kalmanın ergenlerin romantik ilişkilerine 
etkilerini bilişsel, duygusal ve akran etkileriyle birlikte değerlendirmişlerdir; Steinberg, 
Davila ve Fincham (2006) de ergenlerin ebeveyn çatışması algıları ile ebeveynlerine güvenli 
bağlanma stilleri, evlilikle ilgili beklentileri ve romantik ilişki deneyimleri arasındaki ilişkiyi, 
Cui, Fincham ve Pasley (2008) ebeveyn boşanması ve çatışmanın genç yetişkinlerin romantik 
ilişkileri ile ilişkilerini ayrıca bu ilişkide çatışmanın ve yeterlilik inançlarının etkilerini, Cui ve 
Fincham (2010) yaptıkları boylamsal çalışmada, ebeveyn boşanmasının ve çatışmasının genç 
yetişkinlerin romantik ilişkilerine kademeli etkisini, Simon ve Furman (2010) ise üniversite 
öğrencilerinin romantik ilişkilerinde yaşadıkları çatışmalarla ebeveynleri arasındaki çatışma 
arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Rhoades ve arkadaşları (2012) ebeveynlerinin üç evlilik 
durumu (hiç boşanmamış olma, boşandıktan sonra evlenme ve boşandıktan sonra tekrar 
evlenmeme) ile genç yetişkinlerin romantik ilişkilerinin niteliği arasındaki ilişkiyi 
karşılaştırmışlardır. 

Şendil ve Kızıldağ (2003) çocuk ve ergenlerin ebeveynler arası çatışma algısını 
gelişimsel olarak değerlendirmiş, Kunt (2004) ailedeki boşanmanın ve 
boşanmamış/ayrılmamış ebeveynler arasındaki çatışmanın genç Türk kadınlarının karşı cinsle 
ilişkilerine etkisini araştırmış, Şirvanlı-Ozen (2004) ise evlilik çatışmasının ergenler 
üzerindeki etkilerini Türkiye örnekleminde incelemiştir. Yılmaz (2007) da ergenlerin sosyal 
kaygı düzeylerinin algıladıkları sık, yoğun ve çözülmemiş ebeveynler arası çatışma ve 
ebeveyn reddi ile olası ilişkisini araştırmış,  Peksaygılı ve Güre (2008) ise yaptıkları 
çalışmada annelerin algıladığı çatışma ile erken ergenlik dönemindeki bireylerin uyum 
problemleri arasındaki ilişkide ergenlerin algıladığı ebeveynler arası çatışmanın boyutlarının 
aracı ve düzenleyici etkisini araştırmışlardır. Harma (2008) çalışmasında davranışsal kontrol 
ile aile içi çatışmanın öz denetim becerilerinin aracı etkisiyle ergenin sosyal başarısı ve 
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uyumu ayrıca problemli davranışlarıyla ilişkini araştırmış; Avcı (2011) da ebeveynler arası 
çatışma, akran ve medya etkileri ile ergenlerdeki şiddet davranışı arasındaki ilişkileri ve bu 
ilişkilerde şiddete yönelik tutumların aracı rolünü araştırmıştır. Araştırmalar 
değerlendirildiğinde yurt dışında yapılan çalışmalarda değinilse de yurt içindeki 
çalışmalardaki çalışmalar sınırlı düzeyde kalmaktadır.  

Araştırmanın Amacı  

 Bu çalışmaya ilk başlama nedeni, ebeveyn çatışmasının birey üzerindeki etkileri ile 
ilgili yapılmış çalışmaların bulguları arasındaki çeşitliliğe dikkat çekmekti. Yurt içinde 
yapılan çalışmalarda kullanılan ölçeklerin neredeyse hepsinde aynı ölçek olması kısıtlılık gibi 
görünse de bir anlamda sonuçların yorumlanabilmesi anlamında önemli bir etken olarak 
değerlendirilebilir. Tek bir ölçekten değerlendirilen ebeveyn çatışması algısı; birçok 
örneklemde, yaş grubunda ve çeşitli kaynaklardan alınan değerlendirmelerle karşılaştırılmış 
olacağı için de oldukça değerli bilgilerin ortaya çıkacağı planlanmaktadır. Çalışmanın bir 
başka amacı da ebeveyn çatışması ve ebeveyn çatışmasının algılanması kavramlarına dikkat 
çekmektir. Anne-baba arasında meydana gelen çatışmalar, sadece anne ve babanın 
ilişkilerindeki bir problem değil aynı zamanda çocuk için de anlamları olan bir durumdur. Bir 
anlamda anne ve baba, çatışma yaşarlarken çocuğun dünyasında neler olup bittiği ve onun bu 
süreçten nasıl etkilendiğine yönelik bir fikir sahibi de olabilirler. Ayrıca bulgular anne ve 
babanın yanında bu duruma maruz kalmış bireylere eğitim veren öğretmenler ve okul 
psikolojik danışmanları için de yol gösterici olabilir.  

YÖNTEM 

Dahil Etme Ölçütleri 

 Bu derleme çalışmasında yer alan araştırmalar aşağıdaki ölçütlere göre belirlenmiştir. 
(1) Araştırmanın örnekleminin Türkiye’den olması. (2) Anne-Baba çatışmasının 
algılanmasına karşılık gelen bir ölçümün bağımsız değişken olarak kullanılması. Başka bir 
ifadeyle, bağımsız değişkenin anne-baba çatışmasının algılanmasına karşılık gelmesi bağımlı 
değişkenin ise çocuk, ergen veya genç yetişkinlere ilişkin herhangi bir sonuç değişkenine ve 
özelliğe karşılık geliyor olması. (3) Araştırmanın herhangi bir ulusal ya da uluslararası 
bilimsel bir dergide yayınlanmış olması ya da yüksek lisans veya doktora tezi olarak kabul 
edilmiş olması ve (4) herhangi bir istatistiksel analiz kullanılarak anne-baba çatışmasının 
algılanmasının etkisini araştırmış olması.  

 Yayınların taranması: Makalede yer alacak çalışmaları belirlemek için İngilizce ve 
Türkçe olarak, ebeveyn çatışması, anne-baba davranışları, aile içi çatışma, evlilik çatışması, 
çocuk değerlendirmesi-algısı ve çatışmasının algılanmasının boyutlarına kavramlar İngilizce 
ve Türkçe anahtar sözcükler olarak kullanılmıştır. Taramalar psikoloji ve yakın bilim 
alanlarındaki makalelerin yayınlandığı dergileri tarayan Academic Search Complete, 
EbscoHOST, JSTOR, PsycNet, Psychology and Behavioral Sciences Collection ve ERIC gibi 
veri tabanları üzerinden Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi elektronik veri tabanı kullanılarak 
yapılmıştır. Ayrıca, ULAKBİM Veri Tabanı, Google ve Google Akademik taramalarında da 
anahtar kelimeler kullanılmıştır.  
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 Derlemeye alınan çalışmalar sınırlandırılırken, istatistiksel olarak geçerli ve güvenilir 
bir ölçek kullanılmadan yapılan bir çalışma araştırma kapsamının dışında bırakılmıştır. 
Türkiye’de bu alanda çalışmaların kısıtlı olması katı bir eleme yapmaya engel durumda 
olmuştur. 

Sonuç olarak 15 adet adet çalışma derlemeye alınmış ve Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Tabloda her bir çalışmanın yazarları, bağımlı ve bağımsız değişkenin düzeyleri, bu düzeylerin 
ölümü için kullanılan araçlar, katılımcı sayısı ve cinsiyet dağılımı, analiz türü ve temel 
bulgular yer almaktadır. Tablo 2’de ise seçilen çalışmalarda kullanılan ölçekler ayrıntılarıyla 
sunulmuştur.        

BULGULAR  

 Bulgular yukarda belirtiler ölçütler çerçevesinde Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo 1’in 
ayrıntılı incelenmesiyle de görüleceği gibi 15 çalışmada toplam 6034 katılımcı yer almaktadır. 
Çalışmada anne-babaların ve çalışmalara katılan öğretmenler sayısı ile ilgili net bilgiler yer 
almadığı için özellikle belirtilmemiştir. Çalışmalardan sekizinde veri çocuklarla birlikte 
ebeveynlerden, ebeveynlerden birinden ve/veya sınıf öğretmenlerinden toplanmıştır. Bu 
çalışmaların çocukla birlikte; üçünde anne ve babadan, üçünde anneden, birinde bir ebeveyn 
ve sınıf öğretmenlerinden, birinde sadece öğretmenlerinden veri toplanmıştır. 

 Tabloya dahil edilen çalışmalara yaş grubu açısından bakıldığında; dördünde ilkokul 
dönemi çocuklarından (N=981),  beşinde ortaokul ve lise çağındaki ergenlerden (N=3734) ve 
üçünde ise üniversiteye devam eden ve yaşı daha büyük yetişkinlerden (N=678) veri 
toplanmıştır. Araştırmaların üçünde yaş aralığı (5-24 yaş, 5-16 yaş ve 5-15 yaş) çok geniş 
olduğu için bir ayrıştırmaya gidilmemiştir. 



Tablo 1. Algılanan Ebeveyn Çatışmasını İçeren Çalışmalar ve Ayrıntıları 

Yazar Bağımsız 
Değişkenler Ölçme Aracı Bağımlı 

Değişkenler Ölçme Aracı N Yaş Analiz 
Türü Temel Bulgular 

Yılmaz, B. 
(2007) 

Algılanan Ebeveyn 
Çatışması (Sık, 
Yoğun ve 
Çözülmemiş) ve 
Ebeveyn Reddi 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 
Ebeveyn Kabul- Red 
Ölçeği/Çocuk Kısa 
Formu 

Sosyal Kaygı 
Düzeyi 

“Sosyal Durumlarda 
Kendini Değerlendirme 
Ölçeği” 

N= 406 
K= 209 
E= 197 

9. ve 10. 
Sınıf 

Çoklu  
Doğrusal 
Regresyon, 
ANOVA 

Ergenlerin algıladıkları sık ve yoğun 
ebeveyn çatışması ve ebeveyn reddinin 
sosyal kaygı ile anlamlı bir ilişkinin 
olduğu görülürken, algılanan 
çözülmemiş ebeveyn çatışması ve sosyal 
kaygı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Algılanan ebeveyn 
çatışması ile ebeveyn reddi arasında da 
her iki cinsiyet için pozitif ilişki 
bulunmuştur. 

Şirvanlı-
Özen, D. 
(1998) 

Eşler Arasındaki 
Çatışma ve Boşanma 

Evlilikte Uyum 
Ölçeği 

Davranış ve Uyum 
Problemleri 

4-18 Yaş Çocuk Ve 
Gençler İçin Davranış 
Değerlendirme Ölçeği, 
Çocuklar İçin Depresyon 
Ölçeği, Çocuklar İçin 
Durumluk-Sürekli Kaygı 
Envanteri ve Çocuk ve 
Ergenler İçin Sosyal 
Destek Ölçeği 

N= 421 
E= 196 
K= 225 

5, 10, 13 
ve 16 yaş 
grubu 

Korelasyon, 
t-testi 

Bulgular, çocukların depresyon ve kaygı 
ölçeklerine verdikleri tepkilere dayanan 
kendini değerlendirme ölçümleri ile 
annelerinin değerlendirmelerine dayanan 
uyum ölçümleri arasında anlamlı pozitif 
bir ilişki olduğunu ve anne – baba 
arasındaki evlilik uyumunun 
azalmasıyla çocukların uyum 
problemlerinin artması arasında ilişki 
olduğunu göstermektedir. 

Şendil, G. 
(1999) 

Evlilik Çatışmasının 
Algılanması ve 
Bunun 
Sözelleştirilmesi 

5 Farkı Durumu 
(ebeveyn ilişkileri ile 
ilgili) Gösteren 
Resim Kartları, 6 yaş 
Çocukları Zeka 
TestiKIT (Kahn 
İntelligence Tests) 

Cinsiyet ve Aile 
İşlevi bakımından 
farklılaşıp 
farklılaşmama. 

Çocuk Bilgi Formu, 
Anne-Baba Bilgi Formu, 
Aile Değerlendirme 
Ölçeği 

N=122	  
E=61	  
K=61	  

5-6, 9-10 
ve 14-15 
yaş 

t-Testi, Ki-
kare Testi 

Ebeveyn ilişkisinin nedenini merak 
etmek, ilişkinin olumsuz 
sonuçlanacağını düşünmek, çatışma 
ortamından uzaklaşmayı istemek ve 
ebeveynin her ikisine ya da babaya karşı 
olumsuz duygular hissetmek tepkilerinin 
kullanımının gelişimsel olarak değiştiği 
saptanmıştır.  

Peksaygılı, 
M. (2005) 

Annelerin Algıladığı 
Çatışma, Ergenlerin 
Algıladıkları 
Çatışmanın Aracı ve 
Düzenleyici Rolü 

O’Leary-Porter 
Evlilik Çatışması 
Ölçeği, Çocukların 
Algıladığı Evlilik 
Çatışması Ölçeği 
(CPIC) 

Ergenlik 
Dönemindeki Kız 
ve Erkeklerin 
Uyum Problemleri 

11-18 Yaş Grunu 
Gençler için Kendini 
Değerlendirme Ölçeği 

N=285 
E=131 
K=154 

6., 7. Ve 
8. Sınıf  

Hiyerarşik 
Regresyon 

Araştırmasının sonuçları: kız ve erkek 
çocuklarda annelerin algıladıkları 
çatışma ile çocukların algıladıkları 
çatışmanın boyutları arasında olumlu 
yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca çatışmanın farklı boyutlarının 
çocuklarda farklı uyum problemleri ile 
ilişkili olduğu ve cinsiyete göre değiştiği 
görülmektedir. 

 



Tablo 1. Algılanan Ebeveyn Çatışmasını İçeren Çalışmalar ve Ayrıntıları Devamı 

Yazar Bağımsız 
Değişkenler Ölçme Aracı Bağımlı 

Değişkenler Ölçme Aracı N Yaş Analiz Türü Temel Bulgular 

Sakız, E. 
(2011) 

Evlilik Çatışması 
Algısı, Anneden 
Algılanan Kabul-
Red ve Duygusal 
Güvenlik 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 
Ebeveyn Kabul- Red 
Ölçeği/Çocuk Kısa 
Formu, Duygusal 
Güvenlik Ölçeği 

Uyum 
Problemleri 

Kişilik 
Değerlendirme 
Ölçeği 

N= 341 
K= 163 
E= 178 

10-13 
yaş  

Faktör Analizi, 
Regresyon Analizi 

Araştırmasının sonuçları; çatışma özellikleri boyutu ile 
uyum problemleri arasındaki ilişkide duygusal 
güvenliğin ayrıca anneden algılanan sıcaklık, 
düşmanlık saldırganlığın, ihmal kayıtsızlığın ve 
ayrışmamış reddin kısmı aracı role sahip olduğunu 
göstermiştir. Tehdit boyutu ve uyum problemleri 
arasında da sadece ihmal ve kayıtsızlık kısmi aracı role 
sahiptir. Duygusal güvenlik ve anneden algılanan 
kabul-reddin kısmi aracılığı genel anlamda kabul 
edilmekle birlikte evlilik çatışmasının halen uyum 
problemlerinin önemli bir yordayıcısı olduğu 
görülmektedir. 

Ulu, P. ve 
Fışıloğlu, 
H. (2002) 

Evlilik 
Çatışmasının 
Algılanması, 
Ebeveyn ve 
Öğretmen 
Değerlendirmeleri 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 4-18 
Yaş Çocuk Davranış 
Listesi ve Öğretmen 
Bildirim Formu 

İçe Yönelik 
ve Dışa 
Yönelim 
Problemleri 

Çocuklar için 
Depresyon 
Ölçeği  

N= 232 
E= 116 
K= 116 

9-12 yaş 
(3, 4, 5 
ve 6. 
sınıf ) 

Çoklu Doğrusal 
Regresyon 

Sonuç olarak; çocukların evlilik çatışmasını 
algılamaları (çatışma özellikleri boyutu, tehdit boyutu 
ve kendini suçlama boyutu bulunmaktadır)  ile içe 
yönelim ve dışa yönelim problemleri arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 

Hoşcan, S. 
(2010) 

Evlilik Çatışması 
Algısı ve Anne-
Baba Tutumları 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC) ve 
Ebeveyn Kabul Red 
Ölçeği Kısa Form 

Yaşam 
Kalitesi 

Çocuklar için 
Yaşam 
Kalitesi 
Ölçeği 

N=264 
E=130 
K=134 

9-12 yaş 

Spearman 
Korelasyon 
Analizi, Wilcoxon 
Eşlenik 
Örneklemler 
İşaretli 
Sıralamalar Testi, 
Hiyerarşik,Lojistik 
Regresyon 

Sonuç olarak; çocukların çatışma özellikleri ve tehdit 
algıları ile fiziksel sağlıkla ilgili yaşam kaliteleri 
arasındaki ilişkide anneden ve babadan algılanan 
sıcaklık aracı değişkendir. Çatışma özellikleri, tehdit 
ve kendini suçlama algısı ile psikososyal sağlıkla ilgili 
ve toplam yaşam kalitesi arasındaki ilişkide anneden 
algılanan sıcaklık aracı değişkendir. Kendini suçlama 
ile fiziksel sağlıkla ilgili ve toplam yaşam kalitesi 
arasındaki ilişkide babadan algılanan sıcaklığın kısmi, 
tehdit algısı ile fiziksel sağlıkla ilgili yaşam kalitesi 
arasındaki ilişkide babadan algılanan sıcaklığın aracı 
rol oynadığı belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 



 

Tablo 1. Algılanan Ebeveyn Çatışmasını İçeren Çalışmalar ve Ayrıntıları Devamı  

Yazar Bağımsız 
Değişkenler Ölçme Aracı Bağımlı 

Değişkenler Ölçme Aracı N Yaş Analiz Türü Temel Bulgular 

Ashaboğ
lu, F. 
(2005) 

Evlilik Çatışmasının 
Algılanması, 
Algılanan Ebeveyn 
Tutumu ve 
Bağlanma 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 
Ebeveyn Kabul-
Red Ölçeği 

Psikolojik 
Uyum 

Kişilik Değerlendirme 
Ölçeği  

N=199 
K=? 
E=? 

18-25 
Yapısal 
Eşitlik 
Modeli 

Yapısal Denklem Modeli ‘ne göre evlilik çatışmasının 
psikolojik uyum üzerinde eş zamanlı doğrudan ve 
dolaylı etkilerini destekleyecek sonuçlar vermemiştir. 
Dolaylı bir etki sadece kaçınma boyutu yoluyla 
görülürken, doğrudan bir etki tespit edilememiştir. 
Anne babanın tutumları psikolojik uyumu etkilerken, 
bu etkilerin, evlilik çatışması ve ebeveyn tutumları 
arasındaki ilişkiden bağımsız olduğu görülmüştür. 
Sadece babanın tutumuna yönelik değişkenler 
kapsamında; evlilik çatışması ve babanın saldırganlık 
düzeyi ile evlilik çatışması ve babanın ayrışmamış 
reddetme düzeyi aralarında birer ilişki gözlenmiştir. 

 
Profeta, 
Y. 
(2002) 

Evlilik Çatışmasının 
Algılanması 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC) 

Davranış 
Problemleri 
(Ebeveyn ve 
Öğretmen 
Değerlendirm
esi) 

Ebeveynlere 4-18 Yaş 
Çocuk Ve Gençler 
İçin Davranış 
Değerlendirme Ölçeği, 
Öğretmen Bilgi Formu  

N=144 
K=79 
E=65 
(Sınıf 
Öğretmenl
eri ve Bir 
ebeveyn) 

9-12 Yaş 

Ki-kare 
Testi, 
Pearson 
Korelasyon, 
t-Testi, 
ANOVA 

Araştırmanın sonucunda çocukların davranış 
problemleri ile ebeveyn çatışmasını algılamaları 
arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca 
çocukların ebeveyn çatışmasını yüksek düzeyde 
algılamaları davranış problemlerine sahip olma 
olasılıklarını da arttırmaktadır. 

Avcı, R. 
(2011) 

Evlilik Çatışmasının 
Algılanması, akran 
ve Medya Etkileri, 
Şiddete Yönelik 
Tutumlar 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 
Şiddete Yönelik 
Tutum Ölçeği, 
Algılanan Çok 
Boyutlu Şiddet 
Kaynakları Ölçeği 

Ergenlerdeki 
Şiddet 
Davranışı 

Saldırganlık Ölçeği 
N=2120	  
E=1156	  
K=964	  

7. ve 8. 
Sınıf 

Öğrencileri 

Yapısal 
Eşitlik 
Modeli 

Araştırmanın sonucu ebeveynler arası çatışmanın 
modele anlamlı bir katkısının olmadığını ama 
ebeveyn çatışması dışındaki değişkenlerin anlamlı 
katkılarının olduğunu göstermiştir. 

Şendil, 
G. ve 
Kızıldağ, 
Ö. 
(2003) 

Evlilik Çatışmasının 
Algılanması 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 
Anne-Baba Bilgi 
Formu ve Evlilik 
Çatışması Ölçeği 

Algının 
Gelişimsel 
Değerlendiril
mesi 

Çocuk Bilgi Formu 

N=198 
E=94 
K=104 
(Anne ve 
Baba) 

5-24 Yaş 

Pearson 
Korelasyon, 
t-Testi, 
ANOVA 

Annelerin babalara göre daha yüksek çatışma 
değerlendirdikleri bulunmuştur. Ayrıca evlilik 
çatışması ve evlilik süresi arasında pozitif yönde 
ilişki olduğu, evlilik çatışmasının görücü usulü 
evliliklerde daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. 
Ebeveynlerin evlilik çatışması bildirimleri ile 
çocukların çatışma özelliklerine ilişkin algıları 
arasında pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. 

 

 



 

Tablo 1. Algılanan Ebeveyn Çatışmasını İçeren Çalışmalar ve Ayrıntıları Devamı 

Yazar 
Bağımsız 

Değişkenler 
 

Ölçme Aracı Bağımlı 
Değişkenler Ölçme Aracı N Yaş Analiz Türü Temel Bulgular 

Şirvanlı-
Özen, D. 
(2004) 

Algılanan Ebeveyn 
Çatışmasının 
Düşük veya 
Yüksek Olması 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC) 

Algılanan 
Ebeveynlik 
Tazrları,Benlik 
Saygısı ve 
Bağlanma Stili 

Ebeveynlik Tarazları 
Ölçeği, İlişki 
Değerlendirme Ölçeği 
ve Çok Boyutlu Sosyal 
Destek Algısı Ölçeği, 
Kısa Semptom 
Envanteri, Evlilik 
Uyum Ölçeği 

N=170 
K=? 
E=? 
Anne 
ve 
Babalar 

Ort. 
20.78 MANOVA 

Sonuç olarak; yüksek çatışmalı ailelerden gelen 
ergenlerin düşük çatışmalı ailelerden gelenlere 
göre ailelerinden daha düşük kabul ve duyarlılık 
algıladıkları ayrıca daha korkulu bağlanma 
geliştirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca yüksek 
çatışmalı ailelerden gelen ergenlerin ailelerinden, 
yaşamlarındaki özel bireylerden ve genel olarak 
çevrelerinden daha düşük sosyal destek 
algıladıkları, daha düşük seviye öz güvene sahip 
oldukları ve daha fazla problemli davranış 
sergiledikleri görülmektedir. 

Kunt, H. 
K. (2004) 

Boşanma-Ayrılma, 
Ebeveynler 
Arasındaki Çatışma 

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC), 
Kişisel Geçmiş Anket 
Formu 

Türk 
Kadınlarının 
Karşı Cinsle 
İlişkileri 

Karşı Cinse Güven 
Ölçeği, Evlilikle İlgili 
Tutumlar Ölçeği 

K=309 17-32 
Faktör 
Analizi, 
ANOVA 

Çatışmanın çok olduğu boşanmamış-ayrılmamış 
ailelerden gelen kızlar en yüksek düzeyde karşı 
cinse güvensizlik gösterirken, boşanmış-ayrılmış 
ailelerden gelen kızlar en düşük düzeyde karşı cinse 
güvensizlik göstermektedir. 

Harma, M. 
(2008) 

Aile İçi Çatışma, 
Anne-Baba Kontrol 
Davranışları  

Ebeveyn Psikolojik 
Kontrol Ölçeği, 
Ebeveyn Kontrol 
Ölçeği, Ebeveynler 
Arası Çatışma 
Ölçeği (CPIC) 

Öz Denetim 
Becerileri ve 
Uyum  

Ergenler için Öz 
Düzenleme Ölçeği, 
Akademik Kendini 
Düzenleme Ölçeği 

N=300	  
K=145	  
E=149	  
(Anneleri)	  

6. ve 
7. 

Sınıf  

ANOVA, 
Yapısal 
Eşitlik 
Modeli 

Psikolojik ve Davranışsal kontrol ile aile içi 
çatışmanın öz denetim becerilerinin aracı etkisiyle 
ergen değişkenlerini etkilemeleri beklenen model 
büyük oranda doğrulanmıştır. 

Sardoğan, 
M. E., 
Karahan, 
T. F., 
Dicle, A. 
N. ve 
Menteş, Ö. 
(2007) 

Anne Baba 
Arasında Yaşanan 
Evlilik 
Çatışmalarını 
Algılayış Biçimleri 
ve anne-Babanın 
Evli veya Ayrı 
Olması  

Çocukların Evlilik 
Çatışması Algısı 
Ölçeği (CPIC) ve 
Kişisel Bilgi Formu 

Güvenli ve 
Güvensiz 
Bağlanma 

Ebeveyne Bağlanma 
Ölçeği 

N=623 
K=287 
E=336 

6. 
sınıf 

ANOVA, t-
testi, LSD 
Testi 

Bulgular, ebeveyne güvensiz bağlanma geliştiren 
çocukların anne-babaları arasındaki evlilik 
çatışmalarını diğer çocuklara göre daha çok tehdit 
edici olarak, sıklık ve yoğunluk açısından daha 
negatif biçimde algıladıklarını göstermektedir.  
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Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Algılanan Ebeveyn Çatışmasını Ölçe Araçları 

Ölçeğin Adı Geliştirenler  Uyarlayanlar Ölçüm 
Hedefi Boyutları α 

Test-
Tekrar 

Test 

Kullanım 
Sayısı 

Çocukların Evlilik 
Çatışmasını 

Algılaması Ölçeği 
(CPIC) 

Grych, Seid ve 
Fincham 
(1992) 

 

Ulu ve 
Fışıloğlu 
(2004) 
Kunt 

(2004) 

Çocuktan 
(9-12 yaş) 

 
(18-25 yaş) 

1.Çatışma 
Özellikleri 
2. Tehdit  
3.Kendini 
Suçlama 

.90 ile .89 

.83 ile .83 

.78 ile .84 
arasında 

.88 ile .70 

.77 ile .68 

.77 ile .76 
arasında 

13 

Evlilikte Uyum 
Ölçeği (EUÖ) 

Locke ve 
Wallace 
(1959) 

 Tutarel-Kışlak 
(1995) 

Anne-
Babadan Tek boyut .80 ile .90 

Ölçüt 
bağlantılı 

r=.66 
1 

Çeşitli ebeveyn 
ilişki biçimlerini 
gösteren 5 Resim 

Kartı 

Şendil (1999)  - Çocuktan  

4 Evlilik 
Çatışmasın
ın Farklı 
Boyutlarını 
Gösteren  
1 Mutlu 
İlişkileri 
Gösteren 

“mutlu bir aile” 
“tartışan bir aile” 
“kavga eden bir 
aile” 
“fiziksel şiddet 
uygulayan bir aile” 
“dargın bir aile” 

- 1 

Görüldüğü gibi ortaokul ve lise çağındaki ergen örnekleminin daha büyük olduğu 
düşünülebilir ancak bu dönem örnekleminde yapılan çalışmalardan birinin tek başına 2120 
olduğu için yanıltıcı bir çıkarım olacaktır. Genel olarak bakıldığında okul öncesi dönemi 
kapsayan çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu dönem çocukları ile çalışmada 
yaşanan zorluklar ve etik durumlar buna neden olmuş olabilir.    

 Ebeveyn çatışmasının algılanmasını ölçemeye yönelik en sık kullanılan ölçek Tablo 
2’den de anlaşılacağı gibi, Grych, Seid ve Fincham (1992) tarafından geliştirilen ve Ulu ve 
Fışıloğlu (2004) tarafından da Türkçe’ye uyarlanan “Çocukların Evlilik Çatışmasını 
Algılaması Ölçeği CPIC (Children’s Perception of Interparental Conflict Scale)”dir. Bu 
ölçeğin yetişkinler için olan formunun Türkiye’de güvenirlik ve geçerlilik çalışması Kunt 
(2004) tarafından yapılmıştır. Bu ölçeğin Türkiye’de uyarlanan her iki formu da “Çatışma 
Özellikleri”, “Tehdit” ve “Kendini Suçlama” olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. 9-12 yaş 
grubu için geliştirilen formunda 35 madde yetişkin formunda 48 madde bulunmaktadır. 
Ölçeğin orijinal yapısı, dokuz ayrı boyutu; çatışmanın sıklık, yoğunluk ve çözümlülük ve 
içeriği ile algılanan tehdit, başa çıkma yeterliliği, kendini suçlama, üçgenleşme (triangulation) 
ve nedensel-sürekliliği, ölçmek üzere hazırlanmıştır. Analizler sonucunda, çatışmanın sıklık, 
yoğunluk ve çözümlülüğünü ölçen maddeler aynı faktör altında toplanmış ve “Çatışma 
Özellikleri” olarak, algılanan tehdit ve başa çıkma yeterliliği aynı faktör altında toplanmış 
“Tehdit” olarak ve çatışmanın içeriği ve kendini suçlama maddeleri aynı faktör altında 
toplanmış ve “Kendini Suçlama” olarak adlandırılmıştır. Nedensel-süreklilik ve üçgenleşme 
alt ölçekleri tutarlı sonuçlar vermediği için ölçekten çıkarılmışlardır (Şendil, 1999). “ Diğer 
bir ölçek de Şendil (1999) tarafından geliştirilen “Çeşitli ebeveyn ilişki biçimlerini gösteren 
beş resim kartı.”dır. Bu ölçek, ulaşılan araştırmalar arasında Türkiye Evlilik çatışmasının 
algılanmasına yönelik geliştirilen ilk ölçek olarak nitelendirilebilir. Projektif teknik 
kullanılarak geliştirilen bu ölçekte çocuklar için evlilik çatışmasının farklı yoğunluklardaki 
durumlarını gösteren dört ve mutlu durumu gösteren bir olmak üzere 5 Resim Kartı 
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bulunmaktadır. Birinci resim kartında “mutlu bir aile”, ikincisinde “tartışan bir aile”, 
üçüncüsünde “kavga eden bir aile”, dördüncüsünde “fiziksel şiddet uygulayan bir aile” ve 
beşincisinde ise “dargın bir aile” temsil edilmektedir. Çocuğun anne babanın farklı 
yoğunluklardaki evlilik çatışmasını algılayışı tüm kartlar için ortak 7 soru ile saptanmaktadır. 
Genel talimat ve sorulan sorular şu şekildedir: “Sana bir aileyle ilgili bazı resimler 
göstereceğim ve bu resimdeki anne-babanın ilişkileri hakkında bazı sorular soracağım. Evet 
bu birinci resmimiz: a) Bana, anne-babanın nasıl bir ilişki içinde olduklarını anlatmanı 
istiyorum. b) Sence, anne-baba bu durumdayken çocuk neler düşünüyor/aklından neler 
geçiriyor? c) Sence anne-baba bu durumdayken çocuk neler hissediyor/duyguları neler 
olabilir/kendini nasıl hissediyor? d) Sence anne-baba neden bu durumda? e) Sence bu durum 
sonrasında ne olacak? f) Bu durum senin evinde olsaydı, sen neler düşünürdün? (Bu soru, 
çocuğun b sorusuna projeksiyonlarının ne derecede kendi yaşantısı ile uyuştuğunu kontrol 
edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. İçerik analizi sonucunda, cevapların oldukça benzer 
olduğunun görülmesi üzerine bu soru şıkkı analizlerden çıkarılmıştır.). g) Böyle bir durumda 
sen ne yapardın/nasıl hareket ederdin/nasıl davranırdın? Bu da ikinci resmimiz ….” Şeklinde 
uygulanmaktadır. Analiz sonucunda, I. Kartın “mutluluğu” simgelediği deneklerin % 99’u 
tarafından, II. Kartın “tartışmayı” simgelediği %78’i tarafından, III. Kartın “kavgayı” 
simgelediği %82’si tarafından, IV. Kartın “şiddeti” simgelediği %98’i tarafından ve V. Kartın 
“dargınlığı” simgelediği %97’i tarafından belirlenmiştir. 

 Tablo 1’de yer alan 15 çalışmaya bakıldığında, Türkiye’de en çok algılanan ebeveyn 
çatışmasının çocuğun uyum problemleri (psikolojik uyum, davranış problemleri, şiddet 
davranışı, sosyal içe çekilme, somatik yakınmalar, anksiyete, depresyon, suça yönelik 
davranışlar, saldırgan davranışlar vb.) üzerindeki etkisinin incelendiği görülmektedir. Bunu 
bağlanma stilleri, yaşam kalitesi, öz denetim becerileri, sosyal kaygı güzeyi izlemektedir. 
Üniversite dönemi ve daha üstü yaş gruplarında karşı cinsle ilişkiler, benlik saygısı, bağlanma 
ve psikolojik uyum çalışılmıştır.  

Tablo 1’deki çalışmalar değerlendirildiğinde, Türkiye’de yapılan çalışmalarda 
algılanan ebeveyn çatışmasının yoğunluğunun ve alt boyutlarının psikolojik uyum ile tutarlı 
olarak negatif ilişkili olduğu görülmektedir. Çatışma algısının düşük ve yüksek olduğu 
gruplar arasında problemli davranışlar gösterme anlamında da anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. 
İstatistiki işlemler açısından bakıldığında üç çalışmada yapısal eşitlik modeli çalışılmış ancak 
bunların ikisinde modele anlamlı katkısının olmadığı görülmüştür. Birinde modelde kısmi bir 
etkiyle yer aldığı görülmektedir. Ebeveyn çatışmasının algılanmasının yaş gruplarına göre 
değişiminin de genel olarak değiştiği ve yaşın artmasıyla bu algılamanın boyutlarında 
değişmeler olduğu görülmektedir. Kendini suçlama ve tehdit algılamalarının büyük yaş 
gruplarında nispeten daha azaldığı rapor edilmiştir.    Ayrıca çocukların ebeveyn çatışmasını 
değerlendirmeleriyle annelerin değerlendirmeleri arasında da güçlü bir ilişki olduğu göze 
çarpmaktadır. 

TARTIŞMA 

 Çalışmalar yayınlanma tarihlere göre bakıldığında 2000 yılından önce iki çalışma 
bulunurken diğer 13 çalışma ise 2000 yılından sonra yayınlanmıştır. Bu şekilde olması bu 
alandaki çalışmaların nispeten yeni çalışmalar olduğu düşünülebilir. Batı literatürüyle 
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karşılaştırıldığında, “bilişsel-bağlamsal model” çalışmalarının 90’lı yıllarda başlaması bu 
durumda etkili olmuş olabilir. Ayrıca bu konudaki yurt dışı çalışmalarında istatistiki işlemler 
olarak daha çok yapısal eşitlik modelinin tercih edilmesi de dikkati çekmektedir. Ebeveyn 
çatışmasının kuşaklar arası aktarım açısından değerlendirilmesi yani çatışmanın çocuklara ve 
onların ilişkilerine geçişinin aktarıldığı çalışmaların oldukça fazla olduğu görülmektedir. 
Türkiye’de bu bağlamda yapılan bir çalışma vardır, Kunt (2004) ebeveyn çatışmasının 
algılanması ile boşanmaya karşı tutumları ve güvenli-güvensiz bağlanma durumunu 
değerlendirmiştir. Kadınlar örnekleminde yapılan bir çalışma olması çalışmanın kısıtlı yönü 
olarak değerlendirilebilir. Batı literatüründe algılanan ebeveyn çatışmasının, kardeşler 
arasındaki ilişkilere, akran ilişkilerine, anne-baba çocuk arasındaki iletişime ve bu iletişimin 
de çatışma algısına etkisine, romantik ilişkide yaşanan doyuma ve hatta evlilik ilişkilerinde 
olan etkilerine bakılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi anne-baba arasındaki çatışmanın 
sadece onların arasındaki problem olmaktan çıkıp bireylerin yaşamını birçok açıdan etkileyen 
bir kavram olarak değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Ebeveyn çatışmaları sırasında 
çocuğun anne ve babanın arasında kalması durumu yani çocuğun çatışmada taraf tutma 
zorunda hissettiği durumların etkilerinin araştırılmasının da faydalı olabileceği 
düşünülmektedir.  

 İncelenen çalışmaların bir diğer yönü de verilerin kesitsel yöntemle toplanmış 
olmasıdır. Bu yönde yapılacak olan boylamsal çalışmalar alandaki boşluğun doldurulması için 
katkı sağlayabilir. Yapılacak olan çalışmalarda, üniversite dönemi ve daha büyük yaş 
gruplarıyla yapılacak olan çalışmaların da alana katkısının olacağı düşünülebilir. Bir diğer 
konuda ebeveyn çatışmasının ektilerinin azaltılmasına yönelik deneysel çalışmalar olabilir. 
Bununla ilgili uygun programlar oluşturulup test edilerek çalışmalar yapılabilir. 
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BÜTÜNLEġTĠRĠLMĠġ KUKLA VE DRAMA ETKĠNLĠKLERĠNĠN OKUL ÖNCESĠ 
EĞĠTĠME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL DUYGUSAL GELĠġĠMLERĠNE 

ETKĠSĠ 

Fatih AYDOĞDU*   Abdulhak Halim ULAġ** 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin çocukların sosyal-
duygusal gelişimlerine etkisini araştırmaktır. Araştırma kontrol gruplu ön-test ve son-test 
modele dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma 2015–2016 eğitim- öğretim yılında Erzincan 
ilinde Erzincan Anaokulu ve Halitpaşa Anaokuluna devam eden 5-6 yaş gurubundaki 
çocuklar üzerinde yapılmıştır.  Araştırmanın deney grubu 20 çocuk, kontrol grubu da 20 
çocuktan oluşmuştur. Çalışma kapsamında deney grubundaki çocuklara, 8 hafta boyunca 
haftada iki gün ve günde birer saat olmak üzere bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliği 
uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal duygusal gelişim düzeyleri ön-
test, son-test ve izleme testi aşamalarında, Oktay ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen 
24 soruluk Marmara Gelişim Envanterinin Sosyal-Duygusal Gelişim alt boyutu ile 
ölçülmüştür. Verilerin analizinde ilişkisiz gruplar için t testi ve Tek Faktörlü ANOVA 
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin 
çocukların sosyal-duygusal gelişim düzeyleri üzerinde etkili olduğu ve bu etkinin uzun süre 
korunduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Kukla, Drama, Bütünleştirilmiş Etkinlik  

The Effect of Integrated Puppet and Drama Activities upon Social-Emotional 
Development of Children Maintaining their Pre-School Study  

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of integrated puppet and drama activities 
upon social-emotional development of children. The research is a pre-test and post-test model 
based experimental study with control group. The research was carried out with children at 5-
6 age group studying at Erzincan Kindergarten and Halitpaşa Kindergarten in Erzincan 
province in 2015-2016 academic year. The experimental group of the research included 20 
children, and the control group included 20 children, as well. Within the scope of the research, 
integrated puppet and drama activities were performed to the children in the experimental 
group for twice in a week and one hour in a day during the 8-week period. Social-emotional 
development levels of the children in the experimental and control groups were measured 
with Social-Emotional Development sub-dimension of Marmara Development Inventory 
developed by Oktay et al. (1997) during the pre-test, post-test and follow-up stages. For the 
analysis of the data, t-test for unrelated groups and One-Factor ANOVA were used. As result 
of the analyses, integrated puppet and drama activities were determined to be efficient upon 
the social-emotional development of the children, and this effect was protected for a long 
time.  
Key Words:  Puppet, Drama, Integrated Activity 
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GiriĢ 

Günümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinde, öğretmen merkezli yaklaşımların yerine öğrenci 
merkezli (Yıldız Bıçakcı ve Pekşen-Akça, 2015: 77) yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu 
yaklaşımlar ile çocuklar, kendi yeteneklerinin farkına varabilmekte, duygularını ve kendilerini 
rahat ifade edebilmekte ve böylece eğitim öğretim sürecine etkin olarak katılabilmektedir. 
Öğrenci merkezli yaklaşımın en önemli uygulama araçlarından biri de çocukların kendi 
dünyalarına hizmet eden ve bu yönüyle ihtiyaçlarına cevap veren oyundur. 

Oyun, çocuğa toplum tarafından kabul gören davranış örüntülerinin öğretilerek çocuğun 
toplumla uyumlu hale gelmesinde önemli bir araçtır (Çiftçi, 2005). Çocuk, oyun yoluyla 
sosyal ve kültürel normları öğrenir ve yetiştiği kültürde nelerin önemli ve uygun olduğu 
hakkında bilgi edinir ( Fidan, Pekşen-Akça ve Akgül, 2016). Oyun çocuğun duygularını 
tanımasını ve kontrol altında tutmasını sağlayarak duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler. 
Oyun, yeteneklerin açığa çıkartıldığı, yaratıcılığın sergilenebildiği, gelişim alanlarını uyaran, 
duyuları ve duyguları geliştiren etkinliklerdir (Yıldız, 1997). Çocuğun kapasitesinde olumlu 
etkiler yaratan duyular ve duygular aracılığıyla yaşamı somutlaştıran objelerden (Pekşen Akça 
ve Yıldız Bıçakcı, 2015:12 ) biri olan kuklalar oyunun  ortaya konulma biçimlerinden biridir. 
 
Kukla,  hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir 
kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış 
insan ve hayvan figürleri olarak tanımlanmaktadır (TDK, Türk Dil Kurumu). Kuklalar, 
duyguların rahatça ortaya konulmasına olanak tanıyarak bireyin kişisel, sosyal ve duygusal 
gelişimlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır (Bentley, 2005). Kuklalar, 
algılama, konuşma ve anlama becerilerini geliştiren, hareket ve koordinasyonu sağlayan ve 
çevre ile etkileşimi güçlendiren araçlardır (Korosec, 2013). 

 Kuklalar, çocukların kendilerini duygusal olarak ifade etmelerini sağlayan en önemli 
araçlardan birisidir. Çocuklar bir yandan görsel etkileyiciliği olan kuklaları ellerine takmanın 
hazzını yaşarken diğer yandan kuklaların vermiş olduğu özgüvenle kendilerini ifade etmenin 
cesaretini kendilerinde bulurlar. Kukla gösteriminin bir sahnenin arkasında gerçekleştirilmesi, 
çocukların izleyicilerle göz göze gelmeden konuşmalarına imkan tanıyarak kendilerini daha 
rahat ifade etmelerini sağlayabilir. 

Kukla ile yapılan etkinliklerin drama etkinlikleriyle bütünleştirilmesi çocukların yaptıkları 
etkinliklerden daha çok haz almasına ve etkinliklerle kazandırılması planlanan amaçların 
etkili bir şekilde kazandırılmasına olanak sağlayabilir. Çocukların küçük yaşlardan itibaren 
drama çalışmalarına katılımlarını sağlanması, kendilerini tanımaya ve keşfetmelerine ve 
yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur (Ulaş, 2014). Eğitici drama, çocuğun kendisini 
tanımasına ve içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal dünyayı öğrenmesine katkıda bulunur (Çevik, 
2006). 

Okulöncesi eğitim uygulamalarında çocuklara kazandırılması amaçlanan kazanım ve 
göstergelerin gerçekleştirilmesinde farklı etkinlik türlerinden yararlanılmaktadır. 
Bütünleştirilmesi uygun olan etkinlikler için iki ya da daha fazla etkinlik bir araya getirilerek 
bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde de uygulanmaktadır. Bütünleştirilmiş etkinlik uygulaması 
çocuklara kazanım ve göstergelerin etkili bir şekilde kazandırılmasında tercih edilen bir 
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yöntemdir. Bu doğrultuda çalışmada kukla etkinlikleri drama etkinlikleri ile birlikte 
kullanılmıştır. 

 Araştırmanın problem cümlesini; “Bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin 5-6 yaş 
çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerine etkisi ne düzeydedir?” oluşturmaktadır.  

Alt Problemler 

1. Deney ve kontrol grubunun öntest puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?  

2. Deney ve kontrol grubunun son test puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır? 

3. Deney ve kontrol grubunun izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var 
mıdır? 

4. Deney grubunun öntest, sontest ve izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık 
var mıdır? 

 5. Kontrol grubunun öntest, sontest ve izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık 
var mıdır? 

Yöntem 

AraĢtırma Modeli 

Araştırma okulöncesi kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarına parmak kuklaların etkisi 
saptanmaya çalışıldığından araştırma deneme modeline uygun olarak düzenlenmiştir. 
Araştırmanın alt problemlerini test etmek için öntest-sontest kontrol gruplu desen 
kullanılmıştır. Modelde öntestlerin bulunması, grupların deney öncesi benzerlik derecelerinin 
bilinmesine ve sontest sonuçlarının buna göre düzeltilmesine imkan sağlar (Karasar, 2006). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Erzincan ilinde okulöncesine devam eden 5 yaş grubu çocuklar 
oluşturmaktadır. Örneklemi ise, Erzincan il merkezindeki Erzincan Anaokulu ile Halitpaşa 
Anaokuluna devam eden 36 çocuk oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 
ve Sosyal-Duygusal Gelişim Ölçeği kullanılmıştır.  Kişisel bilgi formu, ailelere gönderilerek 
onlardan bilgiler toplanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini 
ölçmek amacıyla Marmara Gelişim Envanterinin Sosyal-Duygusal Gelişim alt boyutu 
kullanılmıştır. Ölçek Oktay ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek 
Türkiye'de kullanılan gelişim ölçekleri ile Avrupa’da uygulanmakta olan iki gelişim 
ölçeğinden yola çıkarak geliştirilmiştir. 24 maddeden oluşan ölçeğin puanlanmasında 5’li 
likert tipi derecelendirme ölçeğinden yararlanılmıştır. 
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Uygulama 

Uygulamaya katılan çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini artırmak için 16 kukla etkinliği 
drama etkinliğiyle bütünleştirilerek 8 hafta süresince uygulanmıştır. Bütünleştirilmiş kukla ve 
drama etkinlikleri oluşturulurken deney ve kontrol grubunun bulunduğu okulöncesi 
öğretmenlerden ve 1 öğretim üyesinden yararlanılmıştır. Eğitimcilere uygulama ile ilgili 
bilgiler sunulmuştur. Uygulamaya başlamadan önce Marmara Gelişim Envanteri Sosyal-
Duygusal Gelişim alt boyutu eğitimciler tarafından deney ve kontrol grubu için 
doldurulmuştur. Uygulama bittikten sonra ölçek deney ve kontrol grubu için tekrar 
doldurulmuştur. Ayrıca programın etkisinin sürekliliğini test etmek amacıyla son testten 2 ay 
sonra deney ve kontrol grubuna izleme testi yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada uygulanan etkinliklerin, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişim düzeyleri üzerinde 
etkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla iki grubun ön-test, son-test ve izleme testi 
puanları arasındaki farkın anlamlılığı ilişkisiz gruplar için t testi ile analiz edilmiştir. Ön-test 
son-test kontrol gruplu desende deneysel işlemin etkililiğini test etmek için hesaplama ve 
yorumlama bakımından kolay bir teknik olması nedeniyle bu yola başvurulmuştur. 
(Bozgeyikli, 2005).  Deney ve kontrol grubunun öntest, son test ve izleme testi puanları 
arasında anlamlı farklılık olup olmadığı ise Tek Faktörlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir. 
Araştırmada manidarlık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan 
izleme testlerinin analizleri de 2 ay sonra t testi ile yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, deneysel çalışma sonucunda elde edilen veriler istatistiksel 
tekniklerle analiz edilmiş ve elde edilen bulgular tablolarla birlikte sunulmuştur. 

 1.Birinci alt probleme iliĢkin bulgular ve yorumlar  

Araştırmanın birinci alt problemi deney ve kontrol gruplarının öntest puanları arasında 
anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu alt problemin test edilmesi 
için bağımsız (ilişkisiz) grup t-testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Çocukların sosyal duygusal gelişim düzeyi öntest puanlarına ilişkin bağımsız gruplar 
t testi sonuçları 

Gruplar n X  SS sd t p 
Deney öntest 18 96.8100 13.67589 34 .018 .986 Kontrol öntest 18 96.6846 18.21064 

 

Tablo 1 incelendiğinde, deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal-duygusal gelişim 
düzeyi öntest puan ortalamalarının birbirine oldukça yakın olduğu ve öntest puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (t=.018; p>.05). Bu sonuçlar uygulama 
öncesinde her iki grupta bulunan çocukların sosyal-duygusal gelişim düzeylerinin birbirine 
benzer olduğunu göstermektedir. 
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2. Ġkinci alt probleme iliĢkin bulgular ve yorumlar  
Araştırmanın ikinci alt probleminde “deney ve kontrol grubunun sontest puanları arasında 
anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?” sorusuna cevap vermek için veriler bağımsız (ilişkisiz) 
grup t-testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Tablo 2.  Çocukların sosyal duygusal gelişim düzeyi sontest puanlarına ilişkin bağımsız 
gruplar t testi sonuçları 
 

Gruplar n X  SS sd t p 
Deney sontest 18 115.9302 5.58874 34 4.864 .000** Kontrol sontest 18 101.6111 10.67233 

 
 
Tablo 2 sonuçlarına bakıldığında, deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal-duygusal 
gelişim düzeyi sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir 
(t=4.864; p<.05). Söz konusu farklılığa bakıldığında deney grubunda yer alan çocukların 
sontest puanlarının, kontrol grubunda yer alan çocukların sontest puanlarına göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu söylenebilir. 
 
 
3. Üçüncü alt probleme iliĢkin bulgular ve yorumlar 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde “deney ve kontrol grubunun izleme testi puanları 
arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?” sorusuna cevap vermek için veriler bağımsız 
(ilişkisiz) grup t-testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.  

 Tablo 3. Çocukların sosyal duygusal gelişim düzeyi izleme testi puanlarına ilişkin bağımsız 
gruplar t testi sonuçları 

Gruplar n X  SS sd t p 
Deney izleme testi 18 111.5413 9.84653 17 3.598 .002** Kontrol izleme testi 18 99.8889 11.80174 

 

Tablo 3 incelendiğinde deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal-duygusal gelişim 
düzeyi izleme puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (t=3.598; 
p<.05). Söz konusu farklılığa bakıldığında deney grubunda yer alan çocukların izleme testi 
puanlarının, kontrol grubunda yer alan çocukların izleme testi puanlarına göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu söylenebilir. 
 
4. Dördüncü alt probleme iliĢkin bulgular ve yorumlar 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde “deney grubunun öntest, sontest ve izleme testi 
puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?” sorusuna cevap vermek için veriler 
Tek Faktörlü ANOVA testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.  
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  Tablo 4. Deney grubu ön test, son test ve izleme testleri için tek yönlü ANOVA sonuçları 
 

Ölçüm N X  SS 

Öntest 18 96.8100 13.67589 

Sontest 18 115.9302 5.58874 

İzleme testi 18 111.5413 9.84653 

Varyansın kaynağı Sd Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Deneyölçüm 2 3611.104 1805.552 15.129 .000* 

2>1 
Denekler 17 3504.426 206.143   

Hata 34 4057.575 119.340   

Toplam 53     

 
Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin sosyal-duygusal gelişim 
düzeyi öntest, son test ve izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 
görülmektedir (F2-34=15.129; p<.05). Buna göre deney gurubunda yer alan çocukların sontest 
puanlarının ( X  = 115.93), öntest puanlarına göre ( X  = 96.81) göre anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu söylenebilir. Bu sonuç doğrultusunda, uygulanan bütünleştirilmiş kukla ve drama 
etkinliklerinin çocukların sosyal-duygusal gelişim düzeyleri üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir. 
 
5. BeĢinci alt probleme iliĢkin bulgular ve yorumlar 

Araştırmanın beşinci alt probleminde “kontrol grubunun öntest, sontest ve izleme testi 
puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır?” sorusuna cevap vermek için veriler 
Tek Faktörlü ANOVA testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’de sunulmuştur.  

    
  Tablo 5. Kontrol grubu ön test, son test ve izleme testleri için tek yönlü ANOVA sonuçları 
 

Ölçüm N X  SS 

Öntest 18 96.6846 18.21064 

Sontest 18 101.6111 10.67233 

İzleme testi 18 99.8889 11.80174 

Varyansın kaynağı Sd Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Deneyölçüm 2 225.020 112.510 1.033 .324 - 
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Denekler 17 2341.147 137.715   

Hata 34 3704.128 108.945   

Toplam 53     

 
 
Tablo 5’deki bulgular incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal-duygusal 
gelişim düzeyi öntest, son test ve izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 
olmadığı görülmektedir (F2-34=1.033; p>.05).  
 
TartıĢma ve Sonuç 
 
Araştırmada bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin okulöncesine devam eden 5 yaş 
grubundaki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi ve bu etkinin sürekliliği test 
edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan çocuklara uygulanan etkinliklerin 
çocukların sosyal-duygusal gelişim düzeyleri üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve bu etkinin 
uzun dönem korunduğu saptanmıştır. 
 
Uygulanan etkinliklerin, çocukların sosyal-duygusal gelişim düzeylerine olumlu yönde etkili 
olmasında, çocukların bizzat katılabileceği etkinlikler tasarlanması ve etkinliklerin sosyal-
duygusal gelişim düzeylerini artıracak kazanımlar dikkate alınarak geliştirilmesinin etkili 
olduğu söylenebilir.  Uygulanan etkinliklerin, kısa sürede sosyal-duygusal gelişim 
düzeylerinde etkili olması nedeniyle, yapılan kalıcılık testinde de kazanımların korunduğu 
söylenebilir. Çocukların ilgilerini çekerek daha hızlı öğrenmelerine olanak sağlayan kuklalar, 
kelime dağarcıklarının artmasına yardımcı olur (Espana, 2016). 
 
Bai ve diğerleri (2015) yaptıkları araştırmada 4-6 yaş arası çocuklarda parmak kuklaların 
kullanımının, çocukların model alma yoluyla farklı düşünme becerisi kazandırarak ve farklı 
duygu durumlarıyla karşılaşmalarına imkan sağlayarak bilişsel ve sosyal gelişimlerini 
desteklediklerini saptamışlardır. 
 
Causa ve diğerleri (2015) yaptıkları araştırmada, okulöncesi eğitim alan 5 yaşındaki 
çocukların eğitimini desteklemek için kuklalar kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kuklaların 
çocukların düşünme ve öğrenme, yaratıcılık ve hayal gücü, sosyal etkileşim ve bağımsızlık 
becerilerinde gelişmeler olduğunu belirlemişlerdir. 
 
Tam (2016) yaptığı araştırmada, drama eğitiminin 4-5 yaş çocuklarının yaratıcılık ve 
düşünme becerileri üzerinde etkisini incelediği araştırmada, drama eğitiminin çocukların 
birbirleriyle etkileşimlerini artırarak farklı düşünme becerileri geliştirdikleri ve yaratıcılık 
becerilerinin arttığını saptamıştır. Sonuç olarak, çocukların sosyal-duygusal gelişim 
düzeylerini artırmada bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin etkili olduğu 
söylenebilir. Bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinlikleri, çocukların etkinliklerde aktif rol 
alarak kendini ifade edebilme, kendini başkasının yerine koyabilme, duygularını açık bir 
şekilde ifade edebilme, sosyal ilişkiler kurabilme gibi temel becerileri kazandırarak sosyal-
duygusal gelişim düzeyleri üzerinde etkili olabilmektedir.  
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Öneriler 
Okulöncesi eğitim uygulamalarında çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini artırmak için 
bizzat katıldıkları etkinlik türü olan drama etkinliklerinin kazanım ve göstergeler 
doğrultusunda iyi bir şekilde yapılandırılarak kukla etkinlikleriyle birlikte kullanılabilir. 
 
Bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin çocukların bilişsel, dil, ahlaki, psikomotor ve 
özbakım gibi becerilerine etkileri olup olmadığını belirlemek için araştırmalar yapılabilir. 
 
Okulöncesi çağı çocukları oyun yoluyla daha kolay öğrendiklerinden ebeveynler boş zaman 
etkinliklerinde çocuklarına işbirliği yapma, sorumluluk üstlenme, kurallara uyma gibi 
becerileri kazandırmada kukla ve drama etkinliklerini kullanabilirler. 
 
Bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin okul çağı çocukların gelişim alanlarına etkisi 
olup olmadığını belirlemek için de araştırmalar yapılabilir. 
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Ġġ YAġAMINDA SANAL KAYTARMANIN Ġġ STRESĠ VE Ġġ DOYUMU ĠLE 
ĠLĠġKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

Aydın ÇĠVĠLĠDAĞ* 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, farklı hizmet iş kollarındaki (banka, otomotiv satış ve turizm) beyaz yakalı çalışanlarda 
sanal kaytarma, iş stresi ve iş doyumu düzeylerini bazı demografik değişkenlerle (cinsiyet, yaş, iş kolu) ilişkili 
olarak incelemektir. Katılımcılar, araştırmada kullanılan iş doyumu ölçeği (İDÖ), iş stresi ölçeği (İSÖ) ve sanal 
kaytarma ölçeklerine (SKÖ) yanıt vermişlerdir. Araştırmaya 127 kadın %57 ve 96 erkek %43oranında olmak 
üzere Antalya il merkezinden 223 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada alan araştırması yöntemi ile 
katılımcılara ölçek uygulaması yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen sayısal verileri analiz etmek için 
parametrik istatistik yöntem uygulanmış, araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 paket programı 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; Çalışanların %88.4’ü günde 0-3 saat arası işyerinde kişisel 
amaçlı internet kullanarak, sanal kaytarma davranışlarında bulunduklarını bildirmişlerdir. Sanal kaytarma ile iş 
stresi ve iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Cinsiyet hariç, iş doyumu, iş stresi, yaş ve iş kolu 
değişkenlerinin birlikte önemli sanal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde yordayan değişkenler olduğu 
bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan araştırma sonuçlarına göre tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, İş Stresi, İş Doyumu, Çalışma Psikolojisi, Farklı İş Kolları. 

 

A RESEARCH OF CYBERLOAFING RELATION ON JOB STRESS AND JOB SATISFACTION AT 
BUSINESS LIFE 

 

Abstract 

The aim of this research is to investigate cyberloafing, job stress and job satisfaction with some demographic 
values (gender, age, sector) on white collars in different service sectors (bank, automotive sales, tourism). The 
job satisfaction scale (JSC), job stress scale (JSS) and cyberloafing scale (CS) were answered by participants in 
Antalya city centre in Turkey. The research of participants who are 127 female 57% and 96 male 43%, all of 
them are 223 persons. To the volunteer participants were performed to application the scales with field survey 
method. Parametric statistical method was used to analyzed research data in this study. The data were used by 
SPSS 22.0 statistical package program. According to the results; The participants of whom reported 88.4% 
cyberloafing behaviors 0-3 hours during per day in their working hours at workplace. There were not found 
significantly relationship cyberloafing between, job stress and job satisfaction. Also job satisfaction, job stress, 
age and sector variables except for gender variable which were predicted jointly of them to major cyberloafing 
behaviors. The results obtained from this research were discussed in light of literature. 

Keywords: Cyberloafing, Job Stress, Job Satisfaction, Industrial Psycholog, The Different Business Lines. 
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1. GĠRĠġ 
 
Yönetim ve örgüt psikolojisi alanında öne çıkan görüşlerden biri olan X ve Y teorisi, Douglas 
McGregor’un yazdığı girişimciliğin insan yönü (the human side of enterprise) adlı eserde yer 
almıştır, bu teori örgütlerdeki insan davranışına ilişkin bazı temel varsayımların 
sorgulanmasının yanı sıra yönetim, düşünce ve uygulaması üzerinde önemli değişiklikler 
yaratmıştır. McGregor, yöneticilerin astlarını kontrol etme ve talimat vermeden ziyade 
astlarının tüm potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı olmalarıyla ilgili yeni bir öneri 
oluşturmuştur. McGregor’un kurduğu Y teorisinde çalışanlar, doğaları gereği tembel değildir, 
öz kontrollü ve öz denetimlidir, çalışanlara görüşlerini paylaşma imkanı sağlandığında, 
örgütsel etkililiği geliştireceği öne sürülmektedir. Teoride uygun yönetim uygulamalarıyla 
örneğin amaçlar ve ödüller sağlamayla, karar almaya katılma fırsatıyla kişisel ve örgütsel 
hedeflerin gerçekleştirilebileceği açıklanmaktadır. Y teorisinin aksine geleneksel yönetim 
anlayışını yansıtan X teorisinde McGregor, çalışanların tembel, öz yönelim ve özerk iş 
davranışları bakımından ve örgütsel problem çözme bakımından yetersiz olduğunu öne 
sürmüştür (Kopelman, Prottas ve Davis, 2008: 255).  
Endüstri ve örgüt psikolojisinde özellikle endüstri devrimiyle birlikte üretimde makineleşme 
ve otomasyonun etkisinin öne çıkmasına rağmen insan faktörü önemini kaybetmemiş ve 
araştırmacıların üzerinde durdukları önemli bir araştırma konusu olmuştur. Tavistock insan 
ilişkileri enstitüsü tarafından İngiltere’de kömür ocaklarında çalışan işçilerin araç, gereç ve 
üretim yöntemlerinden ne şekilde etkilendiklerinin incelendiği araştırmada önceden küçük ve 
birbirine rakip olarak çalışan gruplar yeni yöntemde birleştirilmiş ve 50 kişiden oluşan gruplar 
haline getirilmişlerdir. Araştırma sonucunda, işçiler hem eskiden rakip oldukları ve 
geçinemedikleri kişilerle bir arada çalışmak zorunda kalmışlar hem de önceden işleriyle ilgili 
daha serbestçe karar verme olanakları ellerinden alınmış, daha modern makinelere bağlı kütle 
halinde üretimde bulunmak zorunda kalmışlardır. Bu durum da onlarda monotonluğa, 
duygusal tatminsizliğe yol açmıştır. Tüm bunlar sonucunda çalışanların iş verimliliği azalmış, 
örgütsel etkinlik olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Literatürde Hawthorne araştırmaları olarak 
yer alan bir diğer araştırmada ise; çalışanlar açısından ücret, aydınlatma, sıcaklık, gürültü vb. 
maddesel ve fiziksel çalışma koşulları değil, işyerindeki moral ortam, kişiler arası iyi ilişkiler 
ve duygusal anlaşmalar örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen temel faktörler olarak öne 
çıkmıştır (Akt.Eren, 2008: 21-25).  
İş yaşamında çalışanlar arası ilişkiler, örgütsel amaçları gerçekleştirmede ve çalışan 
performansı üzerinde ne kadar önemliyse sosyal yaşam ve iş yaşamını etkileyen bilgi ve 
iletişim teknolojisindeki değişmeler özellikle internet ve bilgisayar çalışanların davranışları 
üzerinde bir o kadar önemli hale gelmiştir.    
 

1.1. İş Yaşamında Sanal Kaytarma 
 
 Modern iş yaşamında insan faktörü bilgi ve iletişim teknolojisindeki yenilik ve gelişmelere 
rağmen önemli bir unsurdur fakat teknolojideki bu gelişmeler çalışanların gerek işteki gerekse 
sosyal yaşamıyla ilgili davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Üretim ya da hizmet iş 
kollarında özellikle beyaz yakalı statüdeki masa başı çalışanlar için internet, bilgisayar ve cep 
telefonları, işlerin yürütülmesi için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. İnternet, örgütlere 
masrafların azaltılması, bilgiye erişimde hızlanma, küresel iletişimi geliştirme ve pazarlama 
hizmetleri ve üretimin daha etkili olmasını sağlamıştır (Liberman vd., 2011: 2192). Ancak 
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internetin olumsuz etkileri de bulunmaktadır, çalışanların özel yaşam endişesi, çalışanların 
internetteki aktivitelerinden kaynaklanan üretim azalması ve örgütsel sorumluluk bunlardan 
bazılarıdır (Lim ve Teo, 2005: 1081-1082). İnternetin bir diğer olumsuz etkisi ise 
kullanımıyla ilgilidir. Çalışanın işyerinde çalışma saatleri içinde interneti işle ilişkisiz web 
sitelerinde gezinme veya kişisel amaçları için kullanması bu duruma örnektir. Çalışanın 
işyerindeki bu tür internet aktiviteleri literatürde sanal kaytarma olarak adlandırılmıştır. Bu 
aktiviteler, hem zamanın üretici olmayan kullanımını hem de çalışanların işlerini yapmasını 
engelleyerek iş dışı internetin kötü amaçlı kullanımını içermektedir ki bu davranışlar, iş 
saatleri içinde kişisel e-posta alma-gönderme, çalışanlar tarafından işyerlerinde internetin iş 
dışı amaçlarla kullanılmasıdır. Bu tanımlamadan dolayı sanal kaytarma, işyerinde çalışanın 
işinde performans düzeyini azaltan üretim karşıtı sapkın bir davranış biçimidir (Lim, 2002: 
677). Örgütsel yapıda çalışanların bilgisayar kullanarak örgütsel amaçlardan sapma ya da 
sanal kaytarma davranışlarını açıklamak için Mastrangelo ve meslektaşları sanal kaytarmanın 
ABCD modelini öne sürmüşlerdir. Bu modelde A internete erişim (Access to internet), B işe 
ara verme (Breaks from work), C iş ortamı ya da örgütsel iklim (organizational Climate) ve D 
bireysel farklılıklar (individual Differences) olarak öne sürülmüştür (Mastrangelo vd., 2006: 
731). Fakat işyerinde sanal kaytarma davranışlarına yönelik literatürde farklı yaklaşımlar da 
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlarda işyerinde sanal kaytarmanın her durumda olumsuz etkileri 
olmadığını öne süren araştırmacılar yer almaktadır. Bu araştırmacılar, sanal kaytarmanın 
değişen sosyoekonomik koşullara uyum sağlama, gelişme ve yenilikler için fırsat sağlama, 
örgütsel öğrenmeye imkan sağlama, işi daha ilginç yapma, işteki sorunların çözümüne 
yardımcı olma gibi işyerinde sanal kaytarmanın çok sayıda olumlu yönleri olduğunu öne 
sürmektedirler (Lim ve Chen, 2012; Keklik vd., 2015).  
Bu tartışmaların dışında ayrıca sanal kaytarmanın sınıflaması ile ilgili olarak da literatürde 
farklı görüşler bulunmaktadır. Robinson ve Bennett genel olarak işyerindeki sapkın 
davranışları açıkladıkları çalışmalarında bu tür davranışları önemli (serious) ve önemsiz 
(minor) olarak iki kategoriye ayırmışlardır. Blanchard ve Henle’de bu görüşü benimseyerek 
sanal kaytarmanın iki ana türü olduğunu önermiştir. Önemsiz sanal kaytarma davranışları 
yaygın davranışlar olarak düşünülebilir. Kişisel e-posta alma gönderme, haber sitelerini, 
finans ve sporla ilişkili siteleri ziyaret etme gibi ancak bu tür davranışların örgüt üzerinde 
üretimin azalması gibi zararlı etkilerinin olmadığı anlamına gelmemektedir. Sanal 
kaytarmanın önemli olan diğer biçimi çok daha önemli sanal kaytarma davranışlarını 
içermektedir. Bunlar önceki araştırmacılar tarafından da kötüye kullanımı ve potansiyel 
yasadışı davranışları içermektedir. Örneğin çevrimiçi kumar oynama, müzik indirme, yetişkin 
odaklı müstehcen sitelere bakma gibi (Blanchard ve Henle, 2008: 1070).  
İnsanların işyerinde neden sanal kaytarma türü davranışlarda bulunduklarını açıklayan geniş 
ölçekli bir araştırmada (katılımcılarının %55’i kadın ve %45’i erkek, toplam 2500 çalışan) 
katılımcıların yaklaşık %73’ünün her gün işyerinde bilgisayar başında işle ilişkili olmayan 
aktivitelere zaman ayırdıkları belirlenmiştir. Çalışanların işyerinde zamanlarını internette 
neden boşa geçirdiklerini ise; sıkılma, iş süresinin uzunluğu, düşük ücret ve iş doyumsuzluğu 
olarak açıklanmıştır (Salary.com, 2008). 
 

1.2. Sanal Kaytarma Üzerinde Bireysel ve Örgütsel Faktörler 
 
  Sanal kaytarma davranışları hem bireysel hem de örgütsel faktörleri içermektedir. 
Bireysel faktör, çalışanların öznel tutumudur. Bunlar da çalışanların örgütsel adaletsizlik 
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algısı, örgüte düşük bağlılık veya kötü davranışa maruz kalmak gibi olguları içerdiği 
söylenebilir. Çalışanların olumsuz iş tutumlarına sahip olmaları da onların sanal kaytarma 
davranışlarını etkileyebilmektedir (de Lara vd., 2006: 451- 452). Çalışanların iş düzenleme ve 
iş yaparken daha fazla zaman harcamaları, işlerini anlamlı hissetmelerine ve iş dışı 
aktivitelere daha az zaman ayırmalarıyla ilişkilidir. Örgütsel faktörler ise, işyerindeki sosyal 
bağlamın çalışanlar üzerinde sosyal olmayan davranışlar gösterip göstermeyeceklerini büyük 
ölçüde etkileyen diğer unsurları oluşturmasıdır. Örgüt kültürü, çalışanların örgüt yararına 
olmayan davranış eğilimlerinde bulunmalarına neden olabilir. Örgütün kültürel normları, 
internetin kişisel amaçlı kullanımı gibi işyerindeki çeşitli davranışları kabul eden bir yapıya 
da sahip olabilir. Ayrıca bir işyerinde pek çok çalışan iş dışı aktivitelerle ilgilenebilir, diğer 
çalışanlar da örgütte norm dışı yapılan bu davranışların örgüt içinde kabul edilebilir olması 
nedeniyle bu tür davranışları taklit edebilirler. Bunlarla birlikte iş arkadaşları ve amir normları 
sanal kaytarma davranışlarının yapılmasını destekleyebilmektedir (Liberman vd., 2011: 2193-
2194). Farklı iş alanlarındaki örgütsel yapılarda çalışanlar için gerek örgüt kültürü gerekse 
örgüt içindeki formal ve sosyal normlar, iletişim biçimleri farklılaşabilmekte ayrıca her 
örgütün örgütsel yapısındaki ilişkiler bağlamında farklılıklar gösterebilmektedir, örgütsel 
düzeyde ortaya çıkan bu farklılıklara çalışanların sosyal kaytarma türü davranış biçimleri de 
eşlik edebilmektedir. Gerek bireysel gerekse örgütsel değişkenlerin birlikte etkileyebildiği 
işyerindeki sanal kaytarma davranışlarının örgütsel yapılarda ve işletmelerde yaygınlık 
düzeyinin ne durumda olduğu ayrı bir problemdir.  
Literatür incelendiğinde, işyerinde sanal kaytarmanın olumsuz yönlerini savunanlar, işyerinde 
sanal kaytarmanın zaman kaybı, üretim azalması, gelir kaybı ve işyerine bağlanmayı 
azaltmayla ilişkili olduğunu öne sürmektedirler (Lavoie ve Pychyl, 2001; Mastrangelo vd, 
2006; de Lara vd., 2006; Jia vd., 2013). Bu görüşün aksine bazı araştırmacılar ise işyerinde 
sanal kaytarmanın stres gibi olumsuz işyeri deneyimlerine karşı hafifletici bir başa çıkma 
stratejisi gibi işlev gördüğünü, özellikle çalışanları daha uzun süre işyerinde tutmanın yanı 
sıra stres ve tükenmişlik gibi işin olumsuz etkilerine karşı sanal kaytarmanın olumlu etkileri 
olduğunu, dinlenme, yorgunluk, iyi olma, iş doyumu ve yaratıcılık üzerinde olumlu etkileri 
olduğunu savunmaktadırlar (Oravec, 2002; Stanton 2002; Anandarajan ve Simmers 2005; 
Reinecke, 2009). Bazı araştırmacılar da işyerinde sosyal medya kullanımının motive edici 
etkisi bulunduğunu meslektaşlarla yaratıcı ve güçlü bağlar kurulmasına yardımcı olduğunu, 
kaynak ve bilgi paylaşımını teşvik ettiğini öne sürmüşlerdir (Cao vd., 2012; Skeels ve Grudin, 
2009). Başka araştırmacılara göre ise çalışanların işyerinde interneti kişisel amaçlı 
kullanmalarındaki motivasyonun arkasında iş doyumsuzluğu, stres ve algıladıkları adaletsizlik 
duygularının etkileri bulunmaktadır (Garrett ve Danziger, 2008: 939). Literatürde çalışanların 
işyerindeki sapkın davranışları ile stres ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı 
sayıda araştırma bulunmaktadır (Turunç, 2015; Omar vd., 2011). Bu araştırmada da iş yerinde 
sanal kaytarma ile iş stresi ve iş doyumu arasındaki ilişki birlikte incelenerek hem değişkenler 
arasındaki ilişkiler anlaşılmaya çalışılmış hem de literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.  
 

1.3. İş Stresi 
 
  İş stresi, çalışanın işle ilişkili faktörlerle etkileşimleri (bozulma, artma vb.) neticesinde 
onun psikolojik ve fizyolojik koşullarındaki değişme ya da kişinin zihin ve beden olarak 
normal işlevinden sapmaya zorlanması olarak tanımlanabilir (Beehr ve Newman, 1978: 669-
670). Genel olarak biliyoruz ki stres, çevresel talepler ve bireysel kaynakların 
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değerlendirilmesi arasındaki dengesizliktir. Stres yapıcılar (stressors) bu taleplere verilen 
tepkilerden veya gerilimlerden farklı anlamda kullanılmalıdır ancak stres hala farklı akademik 
çevrelerde hala çok sayıda açıklama getirilen bir konudur ve stres yapıcılar ve bunlara verilen 
tepkiler arasında belirgin bir ayrım yapılmamaktadır. İş stresi genel olarak ne yalnızca kişisel 
ne de çevreseldir fakat ikisi arasındaki etkileşimdir. Bazı durumlarda iş stresinin yaşam 
biçimini değiştirmek için gerekli olabileceğini bu nedenle de koruyucu ve işlevsel olduğuna 
inanılır. Kısa dönemde stres bireysel performansı sürdürmede olumlu tanımlanırken, uzun 
dönemde iş’te stresin deneyimlenmesinin genellikle kişinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü 
aşındırıcı etkisi olduğuna inanılmaktadır (Kinman ve Jones, 2005: 101). İş stresi çalışanların 
üretkenliği üzerinde önemli bir olgudur. İşyerinde sanal kaytarma türü davranışlarda bulunan 
çalışanların bu tarz davranışları ile iş stresi arasındaki ilişkinin anlaşılması örgüt yöneticileri 
ve liderleri için dikkate alınması gereken ipuçları taşıyabilir.  
İş yaşamında çalışanlar üzerindeki stres olgusu kadar çalışanların çeşitli koşul ve olgularla 
ilişkili olarak iş doyumlarının da araştırmacılar tarafından sıklıkla incelendiği söylenebilir. 
 

1.4. İş Doyumu 
 
 İş doyumu, bir kişinin iş ya da iş deneyimlerini değerlendirmesinden kaynaklanan olumlu 
duygusal durumudur (Locke, 1976:1300). Kapsamlı iş doyumu, kişinin işine yönelik genel 
tutumu olarak düşünülebilir. İş doyumu çok sayıda tutumsal değişkenle (örgütsel bağlılık, işe 
ilgi, olumlu duygu ve özsaygıya dayalı örgüt, devamsızlık, işten ayrılma ve iş performansı) 
ilişki göstermektedir (Elias vd., 2012: 456-457).  
İş doyumunu kavramsallaştırmak için küresel yaklaşım ve özellik yaklaşımı olmak üzere 
literatürde iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Küresel yaklaşım, iş doyumunu geniş kapsamlı 
ele alır. İş doyumunu inceleyen bu yol, evet-hayır cevabı, tek soruluk değerlendirme ölçeği ya 
da küçük maddelerden oluşturularak çalışanların genel olarak işlerinden memnun olup 
olmadıklarını basitçe sorar tarzdadır. Özellik yaklaşımı ise, işin bir dizi farklı duygu ve 
tutumlardan oluştuğunu dikkate alır. Örneğin: ücret memnuniyeti, işin doğası, çalışma 
koşulları, yönetim tipi, işletme politika ve uygulamaları, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, 
teşvik ve terfi fırsatları. Literatürde iş doyumunun hem küresel yaklaşımla ölçülmesini hem de 
özellik yaklaşımıyla ölçülmesini savunanlar vardır ancak genelde pek çok psikolojik araştırma 
iş doyumu ölçümünde özellik yaklaşımını kullanır (Riggio, 2014: 218-219). Gerek yöneticiler 
gerekse insan kaynakları uzmanları için çalışanlarının işlerinden sağladıkları doyum onların iş 
performansı üzerinde belirleyici bir etken olabilir hatta iş doyumu işten ayrılma ve 
devamsızlıkla -0.25 ilişkilidir. İş doyumsuzluğu da diğer işten ayrılma davranışlarıyla (geç 
kalma, sendikalaşma, şikâyetler, madde bağımlılığı ve emekliliğe ayrılma) ilişkilidir (Saari ve 
Judge, 2004: 399). İş doyumsuzluğu ve çalışma arkadaşlarıyla olumsuz ilişkiler, örgütlerin 
istemedikleri türden çeşitli davranışların ortaya çıkabileceğini öngörür. Bu davranışlar: madde 
kullanımı, iş yerinde hırsızlık, işe geç gelme gibi davranışlar olarak açıklanabilir. 
Araştırmacılar bu türden davranışları, iş yerinde amaç karşıtı davranışlar olarak 
adlandırabilmektedirler. Çalışanlar iş çevrelerini sevmezlerse bu duruma yönelik çeşitli türden 
tepkisel davranışlarda bulunabilirler, işten ayrılabilirler, iş saati içinde internette gezinebilir ya 
da iş araçlarını kişisel kullanım için evlerine götürebilirler (Robbins ve Judge, 2013: 87). Bir 
örgüt, çalışanları arasında üretken olmayan bu türden davranışları iki gerekçeyle tolere 
edebilir. Birincisi, bu tür davranışlar işle ilişkili bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha 
yenilikçi kullanımını teşvik edici olabilir. İkinci olarak, işyerinde interneti kişisel amaçları 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 360 

için kullanan çalışanlar örgütte kendilerini değerli hissedip örgütte kalma isteği taşıyabilirler. 
Bazı kişisel internet kullanımı çalışanların iş doyumunu yükseltirse, bu durum çalışanların işte 
kalma olasılığını arttıran bir fonksiyon olabilir (Garrett ve Danziger, 2008: 951). 
Çalışanların iş saatlerinde örgütsel amaç dışı davranışlardan biri olan sanal kaytarma 
davranışlarında bulunmalarıyla iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi ile konunun örgüt 
psikolojisi ve örgütler bakımından anlaşılması, araştırılmaya değer bir husustur.  
Hemen her araştırmada araştırmacılar için farklı sonuçlar gösterebilen ve bu nedenle açıklama 
gereği hissedilen cinsiyet ve yaş değişkenleri bu araştırmada da diğer değişkenlerle birlikte 
sanal kaytarmayla ilişkili olarak incelenmiştir. Literatürde sanal kaytarma davranışları ile 
cinsiyete ilişkin farklı sonuçlara rastlanmaktadır, bu çalışmalardan bazılarında erkek 
çalışanların kadınlara göre daha fazla sanal kaytarma davranışlarında bulunduğu öne 
sürülürken (Mastrangelo vd., 2006: 738; Jackson vd., 2001: 372; Vitak vd., 2011: 1757) bazı 
araştırmalarda ise cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(Stanton, 2002: 57; Ugrin vd., 2008: 86; Kaplan ve Çetinkaya, 2014: 32; Ünal ve Tekdemir, 
2015: 113). Kadın ve erkek çalışanlar arasında sanal kaytarmaya ilişkin ortaya çıkan bu 
farklılıkta kadınların ve erkeklerin sanal kaytarma davranışlarına ilişkin tutum farklılıklarının 
etkisi olabileceği gibi farklı örgütsel yapılardaki norm ve iletişim biçimlerinin de etkisi 
olabilir. Bir çalışmada kadınlar sanal kaytarmayı işlerine olumsuz etkide bulunan bir faktör 
olarak ifade ederlerken, erkekler tam aksine sanal kaytarmanın işlerine olumlu etkisi 
olduğunu bildirmişlerdir (Lim ve Chen, 2012: 346). Bu değişkenlere ilave olarak örgütsel 
yapı farklılığı dikkate alınarak, farklı iş kolunda çalışma da ayrı bir değişken olarak bu 
çalışmada sanal kaytarma davranışlarıyla ilişkili olarak incelenmiştir.  
 
Araştırma Modeli 
 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 
2. YÖNTEM 
 
Araştırmada sosyal bilimlerde yaygın olarak tercih edilen alan araştırması yöntemi 
kullanılmıştır. Alan araştırması, “…belli bir zamanda olay ve olguların doğal koşullar altında 
gerçek durumunu saptamak üzere, toplum evreninden seçilen bir örneklemden elde edilen 
verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak tanımlanabilir” (Arseven, 2001: 24). Nicel 
araştırmalarda sıklıkla kullanılan ölçek (survey) tekniği ile araştırma örnekleminden veri 
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toplanması yoluna gidilmiştir. Ölçek tekniği, araştırma konusu ile ilgili olarak katılımcılara 
ölçekle yöneltilen sorulara öz bildirimde bulunarak yazılı cevaplama yapabilme imkanı 
vermektedir. Bu yöntem, araştırma konusuyla ilgili ölçeklerin kısa zamanda çok sayıda kişiye 
ulaşma imkanı sağlaması bakımından avantajlı ve çoğunlukla tercih edilen bir yöntemdir. 
Araştırmanın yapılabilmesi için araştırmanın yürütüldüğü iş kollarındaki yöneticilerden izin 
alınmış ve onların yönlendirmesi ile ya müşteri ilişkileri danışmanı aracılığıyla ya da insan 
kaynakları uzmanı aracılığıyla ölçekler katılımcılara kapalı zarflarla ulaştırılmıştır. Ölçeklerde 
katılımcılardan kişisel bilgilerin istenmemiş olmasının yanı sıra araştırmanın yapılış amacı 
hakkında açıklayıcı bilgi verilmesi ile katılımcıların daha rahat ve içten yanıtlama 
yapmalarına imkan sağlanmıştır. Araştırma verileri Ocak-Mart 2016 arasında toplanmıştır. 
Araştırma amacına bağlı olarak araştırmada yanıt aranan sorular şu şekilde oluşturulmuştur: 
 
Araştırma sorusu 1. Farklı iş kollarında çalışan beyaz yakalılarda (Bankacılık, turizm ve 
otomotiv satış çalışanları) işyerinde sanal kaytarma davranışlarının bir iş günündeki 
yaygınlık oranı nedir? 
Araştırma sorusu 2. İşyerinde sanal kaytarmanın önemli ve önemsiz boyutları ile iş stresi 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
Araştırma sorusu 3. İşyerinde sanal kaytarmanın önemli ve önemsiz boyutları ile iş doyumu 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
Araştırma sorusu 4. İş doyumu, iş stresi, cinsiyet, yaş ve iş kolu değişkenleri iş yerinde sanal 
kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde yordamakta mıdır? 
 
 
2.1.Örneklem: Araştırmanın evreni Antalya il merkezindeki banka, otomotiv ve turizm 
hizmet kollarındaki çalışanlardır. Araştırma evreninden örneklem seçiminde araştırma 
popülasyonundan kolayda örneklem (basit-yansız) yöntemi kullanılmıştır. Hizmet iş 
kollarındaki iş görenler, işlerini yaparken müşterilerle ya da örgüt yapısı içinde ast-üst 
etkileşimi sırasında yoğun iletişim içerisinde bulunmaları nedeniyle iş yoğunluğu ve zaman 
darlığı içinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle örneklemde yer alan katılımcılar, veri toplamaya 
gidildiğinde bu yoğunluğu daha az yaşayan ya da o an araştırmaya katılmak için zamanı olan 
gönüllülerden oluşturulmuştur. Araştırmaya 228 kişi katılmıştır. Araştırma verilerinin 
istatistiksel analize hazırlanması için uygulanan normal dağılım analizi sonucunda veri 
setindeki 5 uç değer (outlier), bir istatistik uzmanının görüşü alınarak veri setinde 
çıkarılmıştır. Böylelikle veri analizi 223 katılımcının yanıtları üzerinden yapılmıştır. 
Katılımcıların yaş aralığı 21 ile 56 arasındadır. Katılımcılar hakkındaki demografik bilgi 
aşağıda tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Değerler. 
 

                        Cinsiyet                                n  % 

 Kadın 127  57 

 Erkek 96  43 

 Toplam 223  100 

 YaĢ    

 20-29 77  35.5 

 30-39 116  52.0 

 40 ve üzeri 30  13.5 

 Toplam 223  100 

 Eğitim    

 Lise 42  18.8 

 Önlisans 28  12.6 

 Lisans ve üstü 153  68.6 

 Toplam 223  100 

 ĠĢ Kolları    

 Turizm 57  25.6 

 Bankacı 85  38.1 

 Otomotiv 81  36.3 

      Toplam 223  100 

 

Araştırmaya katılanların demografik dağılımları incelendiğinde; cinsiyete göre, büyük 
çoğunluğu %57 oranında kadın; yaşa göre, %52’si 30-39 yaş arasında; eğitim durumuna göre 
%68.6’sı Lisans ve üstü ve iş kollarına göre,  %38.1 oranında bankacı olduğu anlaşılmaktadır.  
 
 
2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları: 
 
 İş Doyumu Ölçeği (İDÖ): Minnesota iş doyumu ölçeği (Minnesota Satisfaction 
Qusetionnaire, MSQ) Davis, Weiss, England ve Lofquist tarafından 1967’de 100 soru form 
halinde 20 alt boyuttan oluşan 5’li derecelendirmeli likert test tipinde geliştirilmiştir. Bu 
araştırmada ise bu ölçeğin daha sonra 20 soruluk olarak geliştirilen kısa formu kullanılmıştır. 
Ölçeğin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 ve 20.soruları içsel doyumu ölçmektedir. 5, 6, 12, 13, 
14, 17, 18 ve 19. Maddeleri ise dışsal faktörlere bağlı iş doyumunu ölçmektedir. Ayrıca 
ölçeğin tüm maddeleri ile genel iş doyumu da ölçülebilmektedir. Ölçeğin puanlaması; Çok 
memnunum (5), Memnunum (4), Kararsızım (3), Memnun değilim (2) ve Hiç memnun 
değilim (1) şeklindedir (Çelik ve Telman, 2013: 157-161). Bu araştırmada iş doyumu ölçeğine 
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uygulanan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; güvenilirlik katsayısı .94 Cronbach’s Alpha 
olarak ölçülmüştür. 
İş Stresi Ölçeği (İSÖ):Araştırmada Baltaş ve Baltaş’ın (1992) eserlerinde yer verdiği likert 
test tipindeki iş stresi ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 15 sorudan oluşmuştur ve 5’li derecelemeye 
sahiptir. Puanlama: Hiçbir zaman (1), Nadiren (2), Bazen (3), Sık k (4) ve Hemen hemen her 
zaman (5). Cevaplayıcının 15 soruya verdiği yanıt toplanıp, 15’e bölündüğünde iş stresi 
puanının ölçüleceği ifade edilmektedir. Elde dilen puanların normu ise; altılı gruplama ile 
açıklanmıştır. 1.0-1.3 Puan B: Kişiye önemli olduğunu hissettirmeyen, onun kapasitesini 
kullanmasına imkan vermeyen ve yeterli uyarım sağlamayan, dolayısıyla can sıkıntısından ve 
önemsizlik duygusundan kaynaklanan stres düzeyi. 1.4-1.9 Puan C: Uyarıcı yönleri olan 
ancak hafif bir iş. Başarı güdüsü yüksek biri için sıkıcı, mücadeleci olmayan biri için uygun 
bir iş stresi düzeyi. 2.0-2.5 Puan D: Sağlık ve verimlilik açısından en elverişli stres düzeyi. 
2.6-3.1 Puan E: Uyarıcılığı yüksek, sorumluluğu fazla ancak kişiye çekici gelen iş stresi 
düzeyi. Bazı yönleriyle kişiyi zorlayarak verimliliği arttırırken bazı yönleriyle de sağlığı 
tehdit edebilir. 3.2-3.4 Puan F: Sorumluluk düzeyi yüksek, kişiyi zaman açısından zorlayan, 
dinlenmeye ve aile ilişkilerine imkan tanımayan bu sebeple sağlık ve verimlilik için tehdit 
oluşturan stres düzeyi. 3.5-4.0 Puan A: Sağlığı ve verimliliği ciddi olarak tehdit eden ağır risk 
düzeyi (Baltaş ve Baltaş, 1992: 93,94). Bu araştırmada iş stresi ölçeğine uygulanan 
güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; güvenilirlik katsayısı .83 Cronbach’s Alpha olarak 
ölçülmüştür. 
Sanal Kaytarma Ölçeği (SKÖ): Ölçek likert test türünde 5’li derecelendirmeye (1 =Hiçbir 
Zaman, 2= Nadiren, 3= Ara sıra, 4= Ara sıra, 5=her zaman) uygun olarak geliştirilmiştir. 
Örücü ve Yıldız tarafından yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizi ile ölçeğin önemli ve 
önemsiz iki faktörlü yapıda sanal kaytarma davranışlarını ölçecek şekilde 20 sorudan 
oluşturulmuştur. Ölçekteki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ve 20. maddeler önemsiz sanal kaytarma 
davranışlarını ölçerken; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ve 19. maddeler ise önemli sanal 
kaytarma faaliyetlerini ölçmektedir. Faktör analizi sonucunda, KMO örneklem uygunluğu test 
sonucu 0.885 olarak bulunmuş, Barlett test sonucu da anlamlı çıkmıştır (p<0.05). KMO 
değerinin 0.80'den büyük olmasını, verilerin faktör analizi için yüksek/iyi derecede uygun 
olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans 
(özdeğerleri 1 veya daha fazla olan faktörlerin alınması kriterine göre) % 54.06 olarak 
bulunmuştur. Açıklanan toplam varyansın %28.6'lık kısmını önemli sanal kaytarma faktörü, 
%25.46’lık kısmını ise önemsiz sanal kaytarma faktörü oluşturmaktadır. Açıklanan toplam 
varyans için bulunan oran bir modelin makul olarak kabul edilebilmesi için yeterli bir oran 
olduğu ifade edilmiştir. SKÖ’nin tüm maddelerine uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda; 
Cronbach's Alpha değeri 0.88 olarak tespit edilmiştir. Önemli sanal kaytarma davranışları için 
0.85 Cronbach's Alpha ve önemsiz sanal kaytarma davranışları için ise 0.85 Cronbach's 
Alpha’dır (Örücü ve Yıldız, 2014: 103). Bu araştırmada sanal kaytarma ölçeğinin tüm 
maddelerine uygulanan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; güvenilirlik katsayısı 91.3 
Cronbach’s Alpha olarak ölçülmüştür. 
 
2.3. Ön Analiz: 
 
Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğinin analizi için yapılan normallik 
test sonucunda veri dağılımının normal dağılmadığı belirlenmiştir. Bir istatistik uzmanından 
görüş alınmış ve veri setindeki uç değerlerden (outliers) 5’inin analizden çıkartılması halinde 
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veri dağılımının homojen özellik gösterdiği belirlenmiştir. Önemli sanal kaytarma ve önemsiz 
sanal kaytarma verilerine uygulanan normallik test sonucunda, önemli sanal kaytarma 
ortalama (mean) değeri 19.04, ortanca (median) değeri 17.00, basıklık (kurtosis) değeri 0.11 
ve çarpıklık (skewness) değeri 0.97 bulunurken; önemsiz sanal kaytarma ortalama (mean) 
değeri 19.86, ortanca (median) değeri 20.00 basıklık (kurtosis) değeri -0.21 ve çarpıklık 
(skewness) değeri 0.37 bulunmuştur. İş doyumu verilerine uygulanan normallik test 
sonucunda, ortalama (mean) değeri 72.82, ortanca (median) değeri 75.00, basıklık (kurtosis) 
değeri 0.95 ve çarpıklık (skewness) değeri -0.64 olarak bulunmuştur.  
İş stresi verilerine uygulanan normallik test sonucunda, ortalama (mean) değeri 33.98, ortanca 
(median) değeri 34.00, basıklık (kurtosis) değeri -0.35 ve çarpıklık (skewness) değeri 0.19 
olarak bulunmuştur. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında kalması, dağılımın 
normalden aşırı sapma göstermediğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir (Çokluk vd., 2010: 
16). Histogram sonuçları incelendiğinde ise önemli sanal kaytarma dağılımının hafif derecede 
sağa yaslanmış olduğu görülürken, önemsiz sanal kaytarmada dağılımın tam olarak normal 
dağılıma uygun olduğu, iş doyumu dağılımının hafif derece sola yaslanmış olduğu 
görülürken, iş stresi dağılımının ise normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar 
neticesinde istatistik uzmanının görüşleri de alınarak araştırma verilerine parametrik istatistik 
yapılmasına karar verilmiştir. “Çoklu regresyon analizinde yordayıcı değişkenler arasında 
çoklu bağlantılılık (multi-colinearity) olarak tanımlanan bir sorunla karşılaşılabilir. Çoklu 
bağlantılılık, bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde ilişkilerin olmasıdır. Veri 
deseninde çoklu bağlantının olup olmadığını anlamak için ilk olarak bağımsız değişkenler 
arasındaki ikili korelasyonlar incelenebilir. 0.80 üzerindeki korelasyon çoklu bağlantı 
olabileceğini, 0.90 üzerindeki bir korelasyon ise ciddi bir çoklu bağlantı sorunu olabileceğini 
gösterir” (Büyüköztürk, 2005: 100). Bağımsız değişkenler arasında yapılan ikili korelasyon 
sonuçları r = -.20 ile r =.044 arasında bulunmuştur. Bu sonuç da bağımsız değişkenler 
arasında çoklu bağlantılılık sorunu olmadığını göstermektedir. İş doyumu, iş stresi, cinsiyet, 
yaş ve iş kolu değişkenlerinin işyerinde sanal kaytarma davranışlarını yordayıp yordamadığını 
belirlemek üzere verilere çoklu regresyon analizi yapmadan önce kategorik değişkenlerden 
turizm, kadın ve 20-29 yaş değişkenleri “0” olarak kodlanıp “dummy variable” dummy 
değişken olarak tanımlanmıştır. Kategorik değişkenler, dummy değişken olarak 
tanımlandıktan sonra regresyon analizine alınabilirler (Büyüköztürk, 2005: 98).  
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Araştırma verilerine uygulanan istatistiksel analizler sonucu elde edilen bulgulara aşağıda yer 
verilmiştir.  
Araştırmada yer alan iş kollarında (Banka, otomotiv satış ve turizm) çalışanların sanal 
kaytarma davranış yaygınlık oranları araştırma ölçeğinde katılımcılara yazılı olarak yöneltilen 
“İşyerinizde interneti kişisel işlerinizde (Alışveriş, mail atma-alma, facebook, twitter, 
instagram, sohbet, haber okuma, video izleme vb.) günlük ne sıklıkta kullanırsınız: 0-1 saat, 
1-3 saat, 3-5 saat, 5 saatten fazla” sorusu doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. 
Katılımcılardan bu soruya gelen yanıtlar aşağıda tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Katılımcıların İş Saatlerinde İş Dışı Kişisel Bilgisayar Kullanma Oranlarına İlişkin 

               Frekans ve Yüzde Değerleri. 
 

Süre f % 

  

0-1 saat 

 

136 

61 

11 

15 

223 

 

61.0 

27.4 

4.9 

6.7 

100.0 

1-3 saat 
3-5 saat 

5 saatten fazla 
Toplam 

 

Tablo 2’de katılımcıların iş saatlerinde bilgisayar kullanma oranları incelendiğinde, en fazla 
136 kişinin %61 oranıyla 0-1 saat arası, 61 kişinin de %27.4 oranıyla 1-3 saat arası, en az 11 
kişinin %4.9 ile iş dışı, kişisel amaçlı bilgisayar kullandıkları belirlenmiştir. 
 
Araştırmanın diğer bulgusu sanal kaytarma davranışları ile iş stresi arasındaki ilişkinin 
belirlenmesine yöneliktir. Bunun için önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışları ile iş 
stresi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, 
önemli sanal kaytarma (r=0.048, p>.05) ve önemsiz sanal kaytarma (r=0.034, p>.05) 
davranışları ile iş stresi arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı olmayan bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. 
 
İş doyumu ile sanal kaytarmanın önemli ve önemsiz alt boyutları arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda ise, hem önemli 
sanal kaytarma ile iş doyumu arasında (r=0.108, p>.05) hem de önemsiz sanal kaytarma ile iş 
doyumu arasında (r=0.094, p>.05) düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı olmayan bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir.  
 
Son araştırma sorusu ise araştırmada yer alan değişkenlerin (cinsiyet, yaş, iş kolu, iş stresi ve 
iş doyumu) sanal kaytarma davranışlarını yordayıp yordamadığını içermektedir. İş doyumu, iş 
stresi, cinsiyet, yaş ve iş kolu değişkenlerinin işyerinde sanal kaytarma davranışlarını 
yordayıp yordamadığını belirlemek üzere verilere çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Elde 
edilen bulgular aşağıda Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmuştur.  
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Tablo 3. Önemli Sanal Kaytarma Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon  

    Analizi Sonuçları. 
 

Değişken B Ort. Standart 
Hata 

β T p İkili r Kısmi r 

Önemli 
sanal kay. 
(Bağımlı 

D.) 

10.941 19.0448 4.040 

 

- 

 

2.708 

 

.007 

 

- 

 

- 

 

Cinsiyet 
0.668 0.4305 0.935 .048 0.715 .475 .081 .048 

 

Yaş 

 

-1.590 

 

0.7892 

 

0.694 

 

-.151 

 

-2.289 

 

.023 

 

-.132 

 

-.154 

 

İş kolu 
(Bankacılık, 

Otomotiv 
satış, 

Turizm) 

-1.390 1.1076 0.595 -.156 -2.337 .020 -.154 -.157 

İş Stresi 0.122 33.9865 0.060 .156 2.056 .041 .048 .138 

 

İş Doyumu 

 

0.089 

 

72.8206 

 

0.036 

 

.188 

 

2.492 

 

.013 

 

.108 

 

.167 

R= 0.275 

F(5-217)= 3.555 

  R2 =0.076 

p=.004 

     

 

Tablo 3’den anlaşılacağı gibi cinsiyet, yaş, iş kolu, iş stresi ve iş doyumu değişkenleri birlikte 
katılımcıların sanal kaytarmanın önemli sanal kaytarma davranış alt boyut puanları ile orta 
düzeyde ve anlamlı bir ilişki verdiği söylenebilir (R=0.275, R2 = 0.076, T=2.708, F(5-217)= 
3.555, p<.05). Adı geçen beş değişken birlikte işyerindeki sanal kaytarmanın önemli sanal 
kaytarma davranışındaki toplam varyansın yaklaşık %8’ini açıklamaktadır. Standardize 
edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin sanal kaytarmanın önemli 
sanal kaytarma davranış alt boyutu üzerindeki göreli önem sırası; iş doyumu, iş stresi, iş kolu, 
yaş ve cinsiyettir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları 
incelendiğinde ise, yaş, iş kolu, iş stresi ve iş doyumu değişkenlerinin önemli sanal kaytarma 
davranışları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğunu göstermektedir. Cinsiyet değişkeni ise 
anlamlı bir etkiye sahip değildir. 
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Tablo 4. Önemsiz Sanal Kaytarma Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon 

               Analizi Sonuçları. 
 

Değişken B Ort. Standart 
Hata 

β T p İkili r Kısmi r 

 

Önemsiz 
sanal kay. 
(Bağımlı 

D.) 

 

13.049 

 

19.8610 

 

3.685 

 

 

- 

 

 

3.541 

 

 

.000 

 

 

- 

 

 

- 

 

Cinsiyet 1.102 .4305 .852 .088 1.293 .197 .100 

 

0.087 

 

Yaş -.512 .7892 .633 -.055 -.809 .420 -.041 -.055 

 

İş kolu 
(Bankacılık, 

Otomotiv 
satış, 

Turizm) 

-.321 1.1076 .543 -.041 -.592 .554 -.050 -.040 

 

İş Stresi 

 

.078 

 

33.9865 

 

.054 

 

.111 

 

1.427 

 

.155 

 

.034 

 

.096 

 

İş Doyumu 

 

.061 

 

72.8206 

 

.032 

 

.146 

 

1.890 

 

.060 

 

.094 

 

.127 

R= 0.175 

F(5-217) = 1.369 

 R2 = 0.31 

p= 0.237 

     

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi cinsiyet, yaş, iş kolu, iş stresi ve iş doyumu değişkenleri birlikte 
katılımcıların önemsiz sanal kaytarma davranış puanları ile düşük düzeyde ilişkilidir ve 
anlamlı bir ilişki vermemektedir (R=0.175, R2 = 0.31, T=3.541, F(5-217)= 1.369, p>.05). 
 
 
4. TARTIġMA VE SONUÇ 
 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; farklı iş kollarında (banka, otomotiv satış ve 
turizm) çalışan katılımcıların günlük işyerinde sanal kaytarma davranış yaygınlık oranlarının 
0-1 saat arasında %61 olduğu, bu sonucu 1-3 saat ile %27.4 oranının izlediği belirlenmiştir. 
Araştırmada farklı iş kollarındaki (bankacılık, otomotiv satış ve turizm) beyaz yakalı 
çalışanların %88.4’ünün günlük işlerinde 3 saate kadar internette iş dışı aktivitelere (Alışveriş, 
mail atma-alma, facebook, twitter, instagram, sohbet, haber okuma, video izleme vb.) zaman 
ayırdıkları söylenebilir.  Elde edilen bu sonucun diğer çalışmalarla tutarlı olduğu 
görülmektedir. Literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; çalışanlar 
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tarafından işyerinde internetin kişisel amaçlı kullanımını ifade eden sanal kaytarma 
davranışlarının oldukça yaygın olduğu açıklanmaktadır (Muhl, 2003; Young ve Case, 2003; 
Lim ve Teo, 2005; Garrett ve Danziger, 2008; Henle ve Blanchard, 2008).  
 
Örgütsel yapıda çalışan iş görenlerin iş saatlerinde yaygın bir şekilde interneti kişisel amaçları 
için kullanmaları işletmeler ve yöneticiler için önemli bir sorun haline gelmektedir. Bazı 
araştırmacılar çalışanlarda işyerinde sanal kaytarma türü davranışların nasıl durdurulabileceği 
hakkında görüş öne sürmektedirler. Bunlardan biri Teksas Üniversitesinden Matthew 
McCarter ve arkadaşlarının sanal kaytarma davranışlarını engellemek için iki farklı yöntem 
denedikleri araştırmaları örnek olarak açıklanabilir. Bu yöntemlerden birincisinde işyerinde 
sanal kaytarmanın otokratik karar süreci ile durdurulması denenmiş, bunun için bir yönetici 
tarafından internet erişimi kapatılmış ve doğal olarak sanal kaytarma davranışları durmuş 
ancak bu durum üretimde bir artışa neden olmamış, çalışanlar sık sık çalışmayı durdurup 
zamanlarını boş geçirmişler (tavana bakma gibi). İkinci yöntem çalışanların interneti kapatıp 
kapatmamaya oylama ile kendilerinin karar vermesine dayalı bir yöntemmiş, bu noktada, grup 
oylamasında çalışanlara işleri üzerinde kontrol verilmiştir. Otokratik karara göre ikinci 
yöntemde çalışanların üretiminin %38 arttığı bulunmuştur. McCarter’a göre çalışanlarda 
üretim dışı bir davranışı durdurmak için onlara kulak vermek yalnızca sanal kaytarmayı 
durdurmak için güçlü bir karar olmamıştır, bu durum aynı zamanda iş görenlerin daha sıkı 
çalışarak gruba daha fazla katkı sağlamalarına da imkan vermiştir (Corgnet vd., 2015: 588). 
 
Sanal kaytarma ve iş stresi arasında anlamlı ilişki olup olmadığı araştırmanın ikinci sorusunda 
yer almaktaydı. Sanal kaytarmanın önemli ve önemsiz sanal kaytarma alt boyutu ile iş stresi 
arasında düşük düzeyde olumlu ve anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç 
literatürde yer alan bazı araştırma sonuçlarıyla da tutarlıdır (Mastrangelo vd., 2006; Stanton, 
2002;). Bu sonuçların dışında literatürde sanal kaytarmayı iş stresinden uzaklaşmanın etkili 
bir yolu olarak öne süren araştırmalar da bulunmaktadır (Lavoie ve Pychyl, 2001; 
Anandarajan ve Simmers, 2005; Henle ve Blanchard, 2008). Ancak işyerinde bilgisayarı 
kişisel amaçla kullanmak çalışan açısından her zaman strese verilen bir tepki olmayabilir, 
çalışanlar bazı durumlarda can sıkıntısından, motivasyon düşüklüğünden, rol belirsizliğinden, 
örgüte aidiyet duygularının düşük olmasından ve benzeri nedenlerle de sanal kaytarma 
davranışlarında bulunabilirler.  
 
Araştırmanın üçüncü sorusu sanal kaytarma davranışları ile iş doyumu arasında anlamlı ilişki 
olup olmadığının belirlenmesi üzerineydi. Yapılan analiz sonucunda iş doyumu ile sanal 
kaytarmanın hem önemli hem de önemsiz boyutları arasında düşük ve anlamlı olmayan bir 
ilişki olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç literatürde yer alan bazı araştırma 
sonuçlarıyla da tutarlıdır (Garrett ve Danziger, 2008;  Vitak vd., 2011).  
 
Araştırmanın son sorusu araştırmada yer alan değişkenlerin (cinsiyet, yaş, iş kolu, iş doyumu 
ve iş stresi) sanal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığının 
belirlenmesi üzerineydi. Cinsiyet, yaş, iş kolu, iş doyumu ve iş stresi değişkenlerinden önemli 
sanal kaytarma davranışları üzerinde cinsiyet değişkeni hariç, anlamlı düzeyde yordayıcı 
oldukları belirlenmiştir. Bu değişkenlerin önemsiz sanal kaytarma üzerinde ise anlamlı 
düzeyde yordayıcı olmadıkları bulunmuştur. Örgütler açısından çalışanların iş saatlerinde 
hatta öğle aralarında internete erişimlerinin olması onların mesleki anlamda gelişmelerine, 
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meslektaşlarıyla daha fazla iletişime geçmelerine, iş doyumlarının artmasına etki eden 
örgütlerin yararına sonuçlar ortaya koyabilmektedir (Stanton, 2002: 59). Bu sonuçların 
dışında çalışanların işyerlerinde çalışma saatleri içinde kişisel amaçlı bilgisayar 
kullanmalarının altında işyerlerinde yaşadıkları iş doyumsuzluğu, stres ve algılanan örgütsel 
adaletsizlik deneyimlerinin etkisi de bulunabilir (Mastrangelo vd., 2006: 738; Restubog, vd., 
2011: 247; Özler ve Polat, 2012: 9; Askew, vd., 2014: 510).  
 
İş saatlerinde çalışanların iş dışı, kişisel amaçlı internet ve iletişim teknolojisi araçları 
kullanmaları özellikle internetin yoğun kullanıldığı iş kollarında ve örgütlerde gittikçe önemli 
örgütsel bir sorun haline gelmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmalar, çalışanların iş 
saatlerinde neden sanal kaytarma davranışlarında bulunduklarını örgütsel düzeyde anlamayı 
sağlayacağı gibi yöneticilerin ve örgütlerin, çalışanların bu davranışlarının altında yatan 
gerekçeleri anlamalarına ve buna göre çalışma yaşamında düzenlemeler yapmalarına da 
imkan sağlayacaktır. Literatürde çalışanların sanal kaytarma davranışlarında bulunmalarının 
her durumda olumsuz olmadığını savunan araştırmacılar dikkate alındığında özellikle 
yaratıcılık, tasarım ve yenilik, yeni fikirler üretme konumundaki araştırma geliştirme (ar-ge) 
çalışanları için sanal kaytarma öğrenme, kendini ve potansiyellerini geliştirme, ilham alma 
gibi hususlarda olumlu işlevler görebilir. Bu nedenle sanal kaytarma davranışlarına her 
örgütsel yapıda olumsuz davranışlar olarak yaklaşmak doğru ve gerçekçi bir tutum 
olmayabilir. Ancak bu spesifik örgütlerin dışında çalışanlar için sanal kaytarmanın genel 
olarak literatürde, iş saatlerinde kişisel amaçlı davranışları içermesi nedeniyle üretken 
olmayan veya üretim dışı davranışlar olarak açıklandığı görülmektedir. 
 
Bu araştırma, katılımcıların sayısı, katılımcıların çalıştıkları iş kolları (banka, otomotiv satış 
ve turizm), katılımcıların araştırmada kullanılan ölçme araçlarına verdikleri yanıtlarla 
sınırlıdır. Dolayısıyla araştırmaya katılan katılımcılardan elde edilen veriler tüm araştırma 
evrenine genellenemez. Araştırmada alan araştırması yöntemi kullanılmış olup, sanal 
kaytarmanın iş stresi, iş doyumu ve bazı değişkenlerle (cinsiyet, yaş, iş kolu) ilişkisi 
incelenmiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda sanal kaytarma farklı değişkenlerle 
(örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm, işe yabancılaşma, işe adanmışlık, mobbing, sosyal destek 
gibi) farklı iş kollarında çalışanlar üzerinde ve farklı araştırma yöntemleriyle de incelenebilir.  
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KONUġMACIDA KĠġĠSEL GÜVEN ÖLÇEĞĠ KISA TÜRKÇE FORMU’NUN 
GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ 

 
Ahmet AKIN*  Safiye YILMAZ**  Hifa ġeyma DEMĠRBACAK*** 

Öz 

Bu araştırmada Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe formunun geçerlik ve 
güvenirliğini incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 232 üniversite 
öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 12 maddeden ve tek 
boyuttan oluşan modelin yeterli uyum verdiği bulunmuştur (x²= 143.50,  sd= 52,  x²/sd= 2,75, 
RMSEA= .087, NFI=.93, NNFI= .94, IFI= .95, RFI= .90, CFI= .95, GFI= .91, SRMR= .042). 
Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 
.94 olarak bulunmuştur. KKGÖ kısa formunun madde toplam korelasyonu .55 ile .80 arasında 
değişmektedir. Araştırmanın sonuçları Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe 
formunun geçerli, güvenilir ve akademik araştırmalarda kullanılabilir bir ölçme aracı 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Konuşmacıda Kişisel Güven, topluluk önünde konuşma korkusu, 
geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SHORT-FORM OF THE PERSONAL REPORT OF 
CONFIDENCE AS A SPEAKER 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the validity and reliability of Turkish version of the 
Short-form of the Personal Report of Confidence as a Speaker. The sample of study consists 
of 232 university students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 12 
items loaded on single factor (x²= 143.50, df= 52, x²/df= 2,75, RMSEA= .087, NFI=.93, 
NNFI= .94, IFI= .95, RFI= .90, CFI= .95, GFI= .91, SRMR= .042). The internal consistency 
coefficient of the scale was .94. The corrected item-total correlations of PRCS-SF ranged 
from .55  to .80.  These results show that PRCS-SF is valid, reliable and suitable for academic 
studies. 

Keywords: Confidence as a speaker, Public speaking fear, Validity, Reliability, Confirmatory 
factor analysis 
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Summary 

Purpose and Significance:  Public speaking anxiety is quite common.  Because of this, high 
prevalence of public speaking fear and in light of its clinical implications, the need for brief 
and accurate measurement of this construct is critical. PRCS–SF may be a valid and reliable 
measurement to assess public speaking fear for Turkish individuals. The main aim of this 
study is to assess the reliability and structural validity of the Turkish version of the 12-item 
version of the Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS).  

Method: The sample of study consists of 232 university students. In this study, as construct 
validity, confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s 
structure in Turkish culture. Also internal consistency coefficient and the item-total 
correlations were examined. Data were analyzed by SPSS 20.0 and LISREL 8.8. 

Results: Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 12 items loaded on 
single factor (x²= 143.50, df= 52,  x²/df= 2,75, RMSEA= .087, NFI=.93, NNFI= .94, IFI= .95, 
RFI= .90, CFI= .95, GFI= .91, SRMR= .042). The internal consistency coefficient of the scale 
was .94. The corrected item-total correlations of PRCS-SF ranged from .55  to .80.  

Discussion and Conclusions: The purpose of this study was to translate the PRCS-SF into 
Turkish and to examine its psychometric properties. The original scale factor structure 
harmonized with the factor structure of the Turkish form. The internal consistency reliability 
coefficient of the scale was high. The item total correlations regarding the scale are adequate. 
These results demonstrated that the PRCS-SF had adequate validity and reliability scores. 
These findings support the use of the short form of the PRCS and suggest that it is a useful 
instrument for public speaking assessment. However, further studies that will use the PRCS-
SF are important for its measurement force. 

GĠRĠġ 

Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal yaşamın bozulmasıyla oluşan en yaygın kaygı durumlarından 
biridir ve günlük yaşamın olağan yönlerinde meydana gelen uyum bozukluğu, üretkenlik 
kaybı, artan engellemeler ve disfonksiyonellik ile ilişkilidir (Bergamaschi ve diğerleri, 2011). 
Sosyal kaygı ve korku sayısı ile sosyal kaygı bozukluğu arasında çok güçlü bir ilişki vardır 
(Ruscio ve diğerleri, 2008). Birçok kişi için, topluluk önünde konuşmak korkulu rüyadır ve 
kişinin sinirlerini gerebilir, yoğun kaygı yaşamasına neden olabilir. Bundan dolayı daha önce 
toplum önünde konuşması hiç gerekmemiş olan bir kişinin toplum önünde konuşmasını 
gerektiren bir konuma getirilmesi o kişide sosyal fobinin oluşmasına neden olabilir. Çünkü 
toplulukta konuşma durumu, birey tarafından genellikle zorlu ve stresli olarak algılanır; 
böylece başarılı sosyal iletişimi engelleyen oldukça yaygın bir korku oluşur (Martinez-Pecino 
& Durán, 2013). Bartholomay’e (2015) göre sosyal fobisi olanların %97’si topluluk önünde 
stres yaşadığını belirtmiştir.  

Ölüm korkusundan daha yaygın olan konuşma veya hazır bir raporu sunma korkusu, 
insanların toplum önünde konuşma korkusunun onlar için ne kadar önemli olduğu, toplum 
önünde konuşmaktansa ölmeyi yeğledikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu tür sosyal fobisi olan 
kişiler çok yoğun endişe ve sıkıntı yaşadıkları için düşüncelerini ifade edecek kelimeleri 
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bulmakta zorlanırlar ve sonucunda utanç ve aşağılanma hissederler. Bu kişiler, 
kızaracaklarından, insanların fark edeceği biçimde ellerinin titreyeceğinden ve 
terleyeceklerinden endişe duyarlar (Dilbaz, 2000). Bu korku, bazen de düşük akademik başarı, 
mesleki yetersizlik ve artan sağlık sorunları olarak toplumda kendini gösterir (Heeren ve 
diğerleri, 2013). 

Sosyal fobiklerle beraber, topluluk önünde konuşma kaygısı sosyal fobisi olmayanlarda da 
oldukça sık görülen bir kaygıdır (England ve diğerleri, 2012;  Furmark, 2002; Stein, Torgrud, 
& Walker, 2000; Tillfors ve Furmark, 2007). Toplumdaki kişilerin yaklaşık %20’si topluluk 
önünde konuşma kaygısı bildirirken, bu oran lise öğrencilerinde %35’e varmaktadır. Sosyal 
kaygı bozukluğu ve toplulukta konuşma kaygısı benzer orjinli olmasına rağmen, araştırmalar 
bunların bazı farkları olduğunu ileri sürerek, toplulukta konuşma kaygısı yaşayan bireylerin 
sosyal kaygı bozukluğu yaşayan bireylere göre kaygısız olan kişilerle daha çok benzerlik 
gösterdiğini ortaya koymuştur (Bartholomay, 2015). Yapılan çalışmalar, bireyin öz 
yeterliliğinde iyileşmenin sosyal kaygı semptomlarında azalmanın öngörücüsü olduğunu 
belirtmektedir (Gaudiano & Herbert, 2003).  

Topluluk önünde konuşma korkusu yaşayan öğrenciler, sınıf önünde konuşmaktan sıkıntı 
duyma, okul ve sınıfta gerginlik hissi nedeniyle lise ve üniversite döneminde başarısızlık 
yaşayabilmekte veya okulu bırakabilmektedirler (Van Ameringen ve diğerleri, 2003 akt., 
Gültekin & Dereboy, 2011). Tüm bu literatür doğrultusunda, topluluk önünde konuşma 
korkusunun, klinik sonuçlar ışığında kısa ve doğru ölçümü gereklidir. Alanyazında topluluk 
önünde konuşma korkusunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş birkaç ölçek (Toplulukta 
Konuşurkenki Kişisel İfadeler Ölçeği, Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği ve İletişim Kurma 
Ölçeği) vardır. Bu ölçeklerden en sık kullanılanı Hook, Smith ve Valentiner (2008) tarafından 
geliştirilen Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeğidir (Heeren ve diğerleri, 2013). Konuşmacıda 
Kişisel Güven Ölçeği, sosyal kaygı ölçeklerinden biridir, daha çok insanların topluluk önünde 
konuşma korkusunu değerlendirmek için kullanılır ve konuşmacıda güven ve iletişim kurma 
kaygısını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (Hofmann & Marten DiBartolo, 2000). 
Türkiye’de her ne kadar iletişim kurma kaygısını ölçen bazı ölçme araçları bulunsa da tam 
anlamıyla toplulukta konuşma kaygısını değerlendiren bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu nedenle 
bu araştırmada Hook ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen Konuşmacıda Kişisel Güven 
Ölçeğinin (KKGÖ)’nin Türk diline uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

ĠĢlem 

Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeğinin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren yazarlar ile e-
mail yoluyla iletişime geçilmiş ve ölçeğin Türkçe’ye uyarlanabilmesi için gereken izin 
alınmıştır. Konuşmacıda Kişisel Güven ölçeği öncelikle iyi düzeyde İngilizce bilen 4 
akademisyen tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar 
İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra eğitim bilimleri 
ve ölçme değerlendirme alanlarında uzman 3 akademisyen elde ettikleri Türkçe formlar 
üzerinde tartışarak anlam ve dilbilgisi açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve Türkçe form 
elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. 
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Ölçeğin güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Madde 
analizi ise düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonu ile incelenmiştir. Geçerlik ve 
güvenirlik analizleri için LISREL 8.88 ve SPSS 20.0 programları kullanılmıştır. 

ÇalıĢma Grubu  

Araştırmanı çalışma grubu farklı üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencisinden 
oluşmaktadır. Yaşları 18-35 arasında değişen çalışma grubundaki öğrencilerin 122’si kadın 
(% 52,58) ve 110’u (%47,42) erkektir.  

Veri Toplama Aracı 

Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Formu ( The Short Form of  the Personal Report Of 
Confidence as a Speaker Scale (PRCS); Hook ve diğerleri, 2008). Ölçek bireyin topluluk 
içinde konuşma kaygısını ölçen ve bireyin kendisi hakkında bilgi vermesine dayanan 
(personal-report) bir ölçektir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek 
puanlar yüksek düzeyde konuşmacıda kişisel güven düzeyini göstermektedir. Ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Uyum geçerliği 
çalışmasında konuşmacıda kişisel güven ile topluluk önünde konuşmaya yönelik öz-ifadeler 
pozitif (r= .56) ve negatif (r= .71) alt boyutlarıyla pozitif ilişkili bulunmuştur. Doğrulayıcı 
faktör analizinde tek boyutlu modelin uyum indeksi değerleri: CFI= .95, TLI= .94, RMSEA= 
.07, SRMR= .04 olarak bulunmuştur.  

BULGULAR 

Güvenirlik ve Madde analizi ÇalıĢmasına ĠliĢkin Bulgular 

Konuşmacıda Kişisel Güven ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin 
tamamı için .94 olarak bulunmuştur. Uyarlanmaya çalışılan Konuşmacıda Kişisel Güven 
olceğinde yer alan maddelerin madde analizi olarak madde-toplam korelasyonu 
hesaplanmıştır. Madde toplam korelasyonu, her bir maddeden elde edilen puan ile toplam 
puan arasındaki ilişki anlamında kullanılmakta olup her bir maddenin korelasyon katsayısı 
hesaplanarak Tablo 1’de verilmiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyon 
katsayılarının .55 ile .80 arasında değiştiği görülmektedir. 

Tablo 1: Madde-Toplam Test Korelasyon Sonuçları 
Madde No DüzeltilmiĢ Madde 

Toplam Korelasyonu 
Madde Silindiğinde 
Güvenirlik Katsayısı 

1 ,64 ,93 
2 ,71 ,93 
3 ,76 ,93 
4 ,79 ,93 
5 ,71 ,93 
6 ,55 ,94 
7 ,67 ,93 
8 ,74 ,93 
9 ,80 ,93 

10 ,79 ,93 
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11 ,76 ,93 
12 ,79 ,93 

 

Geçerlik  
Yapı geçerliği 
Doğrulayıcı Faktör analizi (DFA). Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği’nin yapı geçerliği için 
ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla birinci düzey DFA 
uygulanmıştır. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum indeksleri (x²= 
143.50,  sd= 52,  x²/sd= 2,75, RMSEA= .087, NFI=.93, NNFI= .94, IFI= .95, RFI= .90, CFI= 
.95, GFI= .91, SRMR= .042) tek boyutlu modelin iyi uyum verdiğini ortaya koymuştur (Hu 
ve Bentler, 1999). Ancak 2.-3. ve 4.-5. maddeler arasında ikili hata kovaryansları 
tanımlanmıştır. Ölçeğin faktör yüklerine ve tek alt boyutuna ilgili ilişkin bulgular Şekil 1’de 
verilmiştir. 

Şekil 1. KKGÖ-KF’nun path diagramı ve faktör yükleri 
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SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu çalışmada Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçeye uyarlanması ve 
Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği 
için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktör yapısının doğrulanması için doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA’da modelin yeterliği GFI, CFI, NFI, RFI, IFI ve AGFI gibi 
çeşitli uyum indeksleriyle değerlendirilmektedir ve mükemmel uyum değerinin .95 ve kabul 
edilebilir uyum değerinin .90 (Hu & Bentler, 1999; Tabachnick & Fidell, 2007), RMSEA 
indeksi için mükemmel uyum değerinin .05 ve kabul edilebilir uyum değerinin .08 olduğu 
şeklinde açıklanmaktadır (Brown & Cudeck, 1993). x²/sd değeri ise 2-3 arasının kabul 
edilebilir, 0-2 arasının ise iyi uyum değeri olduğunu gösterir (Schermelleh-Engel & 
Moosbrugger, 2003). Böylece uyum indekslerinin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri 
dikkate alındığında, ölçeğin tek faktörlü yapısının kabul edilebilir uyum verdiği anlaşılmıştır. 

Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeğine ait iç tutarlılık güvenirliğine yani Cronbach Alfa 
katsayısına bakılmıştır. Güvenilir ölçme aracları, kendisini oluşturan maddeleri arasında 
yüksek düzeyde tutarlılık gerektirmektedir. Özdamar (1999) güvenirlik katsayısına ilişkin 
ölçüt değerleri aşağıda olduğu gibi ifade etmektedir. .00<@<.40 olduğu zaman ölçek 
güvenilir değildir .41<@<.60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir. .61<@<.80 olduğu 
zaman ölçek orta düzeyde güvenilirdir. .81<@< 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde 
güvenilirdir. Verilen ölçüt değerlere göre bu ölçeğin oldukça yüksek düzeyde bir güvenirlik 
katsayısına sahip olduğunu göstermektedir.  

Ölçekte yer alan maddelerin madde analizi olarak madde-toplam korelasyonu hesaplanmıştır. 
Ve ölçekte yer alan tüm maddelerin yüksek puanlara sahip olduğu bulunmuştur. Ölçekten 
herhangi bir maddenin çıkarılmasına gerek görülmemiştir. Ölçeğin kısa olması, kolay 
cevaplanır olması ve katılımcıların ölçeğe gerçekçi yanıtlar verebilmesi için uygulamaya 
yeterince geniş bir zaman ayrılmış olması da geçersiz ya da güvenilmez cevaplar toplanmış 
olması ihtimalini oldukça düşünerek güvenilirliği artırmaktadır (Buhrmester, Kwang, & 
Gosling, 2011). 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde bireylerin toplulukta konuşma 
kaygısını ölçmeyi amaçlayan Konuşmacıda Kişisel Güven Kısa Formunun Türkçe Formunun 
geçerlik ve güvenilirlik özelliklerinin yeterli olduğu söylenebilir. Bu araştırmada yapılan 
çalışmalara ek olarak, ölçeğin ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla Konuşmacıda Kişisel 
Güven Kısa Formu Türkçe Formunun, çeşitli sosyal fobileri değerlendiren ölçme araçlarıyla 
ilişkisi incelenebilir.  

Bu çalışmanın sonuçlarını yorumlarken bazı noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. 
Adaptasyonu yapılan ölçek yalnızca tek faktörden oluşmaktadır. İleride geliştirilecek ölçek 
Konuşmacıda Kişisel Güven davranışının alt türleri olup olmadığını araştırmaya izin verici 
nitelikte olabilir. Bu davranışın incelenmesi, toplumda sıklıkla görülen toplulukta konuşma 
korkusu sorununun giderilmesi için belirlenecek konuşmacıda öz-güven eksikliğini önleyici 
stratejiler için yardımcı olabilir. Ayrıca ölçeğin gelecek çalışmalarda ilişkili olduğu kavramlar 
açısından incelenmesi hem araştırma hem de pratik için faydalı olacağı ön görülmektedir.  Bu 
çalışmanın örneklemi üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Dolayısı ile yaşlı nüfusun ve 
daha genç nüfusun benzer özellikler gösterip göstermediğini ayrıca incelemek gerekir.  
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ÇALIŞANLARIN İŞ-YAŞAM UYUMLARI VE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİDE SOSYAL DESTEĞİN ARACILIK ETKİSİ* 

Türker TUĞSAL** 

Öz 

Araştırmanın temel amacı, iş-yaşam uyumu ile tükenmişlik arasındaki ilişki üzerinde sosyal desteğin aracılık 
etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi; perakende, lojistik, hizmet, eğitim ve sanayi sektörlerini 
kapsamaktadır. Rastgele örnekleme yöntemi ile 261 çalışan arasında web tabanlı bir anket yapılmıştır. Teorik 
çerçeve doğrultusunda araştırma için uygun yöntem aracılık analizidir. Aracılık etkisi SPSS 20.0 istatistik 
yazılım programı ve PROCESS eklentisi ile hesaplanmıştır. Araştırma, iş-yaşam uyumu ile tükenmişlik 
arasındaki ilişkiyi araştırarak alanyazına katkı sağlamayı amaçlamaktadır; bununla birlikte, sosyal desteğin 
aracılık etkisi analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, bir çalışanın iş-yaşam uyumu olduğunda, duygusal tükenme 
seviyesinin düşük olabileceğini göstermektedir. Tam aksine, kişisel başarı ve insanlarla ilgilenme düzeyi yüksek 
olabilmektedir. Bununla birlikte, iş-yaşam uyumu ve kişisel başarı arasındaki ilişkide bilgisel ve maddi desteğin 
aracılık etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca, çalışanların tükenmişlik hissini önlemek için örgütlerin, iş-yaşam 
uyumunu sürdürülebilir hale getirecek politikalar geliştirmelerinin ve politikaların örgüt içindeki yöneticiler ve 
çalışanlar tarafından desteklenerek uygulanmasının önemli olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Tükenmişlik, İş-Yaşam Uyumu, Aracılık Etkisi, Duygusal Destek, Bilgisel 
ve Maddi Destek 

 

THE MEDIATING EFFECT OF SOCIAL SUPPORT BETWEEN EMPLOYEES’ WORK-LIFE 
ACCORDANCE AND BURNOUT 

Abstract 

The main aim of the present research is observing the mediating effect of social support on the linkage between 
work-life accordance and burnout. Research sample comprises retailing, logistics, service, education and 
industry sectors. A web-based survey is conducted among 261 employees via random sampling method. In the 
direction to the existing theoretical framework, appropriate method for the research is mediation analysis. 
Mediating effect is calculated by PROCESS macro within SPSS 20.0 statistical software package program. The 
research seeks to offer a contribution to the extent literature by exploring the relationship between work-life 
accordance and burnout; moreover, it is attempted to analyze mediating effect of social support. Research 
findings demonstrate that if an employee has work-life accordance, his/her level of emotional exhaustion should 
be low; by contrast, personal accomplishment and involvement with people levels might be high. On the other 
hand, there is mediating effect of informational and instrumental support on the relationship between work-life 
accordance and personal accomplishment. Furthermore, in order to prevent employees’ feeling of burnout, it is 
important for organizations to have policies which aim stabilizing the work-life accordance and to implement 
them by being supported by managers and employees in the organization. 

Keywords: Social Support, Burnout, Work-Life Accordance, Mediating Effect, Emotional Support, 
Informational and Instrumental Support 

1. Introduction 
Over the years, in the literature there has been considerable amount of studies in the field 

of social support and burnout. Due to the belief that this increase has been a consequence of 
change in work’s structure. Adequate researches have observed the linkage between work-life 
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balance and burnout (Chiang, Birtch & Kwan, 2010). Likewise, plenteous amount of studies 
points out the relationship between social support and burnout (Etzion, 1984; Fırat & Kaya, 
2015; Halbesleben, 2006; Novara, Garro & Di Rienzo, 2015; Smoktunowicz et al., 2015; 
Umene-Nakano et al., 2013; Woodhead, Northrop & Edelstein, 2014; Yürür & Sarıkaya, 
2011). 

These studies which are related to either social support and burnout or work-life balance 
and burnout are occasionally examined in the field of health, education and defense. The 
samples of these studies usually consists of teachers (Avanzi, Schuh, Fraccaroli & Dick, 
2015; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006; Otacıoğlu, 2008); doctors (Umene-Nakano et al., 
2013); academicians (Kutanis & Karakiraz, 2013; Moeller & Chung-Yan, 2013); nurses 
(Altay, Gönener & Demirkıran, 2010; Constable & Russell, 1986; Demir, 2010; Nie et al., 
2015) and police officers (Novara, Garro & Di Rienzo, 2015). 

The remainder of the research is organized as follows. First, theoretical background of 
work-life accordance, burnout and social support are carefully reiterated in Section 2. Section 
3 shows the methodology, research model and mediation analysis. Finally, Section 4 
concludes the research results.  

2. Conceptual Framework and the Literature Review  
As was pointed out in the introduction to this paper, this section presents the concepts, 

definitions and previous researches in the literature. While a variety of definitions of the term 
work-life balance have been suggested in the literature, it is necessary here to clarify that 
work-life accordance investigated here is a dimension and a subscale of work-life balance in 
Turkish version of work-life balance scale of Apaydın (2011). Consequently, it is 
recommended that research and the results should be interpreted in this context.  

2.1. Work-Life Accordance 
According to Zedeck (1987, p. 10) work is a sequence of tasks carried out in accordance 

with the objectives of a specific purpose or mind; therefore, it is argued that there is no 
restriction on where the work is done. Due to the fact that work has an economic value; 
moreover, it is possible for all household duties and activities to be affordable, home work is 
also considered as a work.  

Noon & Blyton (2007, p. 356) define the work-life balance as the ability to successfully 
maintain one's work and non-work life without overpressure that would harm someone else's 
experience. A further definition is given by Byrne (2005, p. 54; cited in Pichler, 2009) who 
describes work-life balance as the ability to balance five areas of life; including work, family, 
friends, health and the mood of the individual.  

In line with the existing literature work-life accordance could be defined as it is the ability 
that one can plan life, duties and works, can decide the priorities, manage workload, take time 
for hobbies, can separate time for work and life appropriately and able to establish balance 
between work and personal life. In this context, work-life integration has various effects on 
individuals and organizations. Lewis (2001) suggests that part-time working contributes to 
achieve work-life accordance. Wise & Bond (2003) point out that employees who work in 
organizations that support the work-life accordance have less stress and work absence, on the 
contrary they are more motivated. 

http://www.akademikbakis.org/
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Work-life accordance is shown as an important factor affecting turnover, stress, 
organizational loyalty, job satisfaction and productivity in the workplace (Parris, Vicker & 
Wilkes, 2008; Thomas & Ganster, 1995). 

2.2. Burnout 

According to a definition provided by Shirom (1989, p. 33) burnout is compound of 
physical fatigue, emotional exhaustion and cognitive fatigue.  

The term burnout is challenging to define, however the most common of which is the 
deviation index between what people are and what they have to do. A further definition is 
given by Maslach & Leiter (1997, p. 17) is the erosion of values, dignity, spirituality and 
willpower. Smoktunowicz et al. (2015) point out that high job demands are indirectly related 
to harmful business behaviors and that they play mediating role in burnout. More precisely, 
when social support is low, job demands are associated with higher burnout. 

Studies by Armsden & Greenberg (1987), Banaz (1992), Bayram (1999), Cheng (1997), 
Compas, Wagner, Slavin & Vannatta (1986) and Soylu (2002) indicate that perceived social 
support has statistically significant relationships with depression, anxiety, suicidal behaviors 
and stress. Likewise, in the researches of Jacobs & Dodd (2003), Pazin (2000) and Weaver 
(2000) the relationship between burnout and social support has been examined and 
researchers state that perceived social support is related to burnout; furthermore, it has been 
determined that support from friends and a consultant is important. Similarly, it is argued in a 
recent study that perceived social support in the workplace reduces teachers' burnout (Ju, Lan, 
Li, Feng & You, 2015). 

In the same way, researches on burnout show that social support has both direct and 
mediating effect (Jenkins & Elliott, 2004; Schaufeli & Greenglass, 2001). According to 
Schaufeli & Greenglass (2001) employees who receive emotional, informational or 
instrumental social support feel less exhausted as they feel they have control.  

2.3. Social Support 

Although differences of opinion still exist, there appears to be some consensus that 
according to Shumaker & Brownell (1984) social support refers to the exchange of resources 
between at least two people with the intent of making the recipient good. 

Zimet, Dahlem, Zimet & Farley (1988) state that sources of social support may be 
classified into family, friends and significant other; furthermore, in organizational context it is 
considered as colleagues and managers in business life. Karasek & Theorell (1990, p. 6) 
define social support as beneficial social interactions that are experienced with managers and 
colleagues in the workplace. 

Goulding & Reed (2006) and Noon & Blyton (2007, p. 371) point out that personal 
communities such as friends, close relatives and neighbors are the sources of support for life, 
family responsibilities and successful careers. 

With respect to benefits of social support, it is argued that should the organizations 
provide social support, work-life conflict might reduce by family-friendly policies (Anderson, 
Coffey & Byerly, 2002; Hammer, Allen & Grigsby, 1997; Selvarajan, Cloninger & Singh, 

http://www.akademikbakis.org/
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2013). Consequently, it might be recommended that organizations had better focus on 
developing efficient work-life and social support policies.  

Consistent with these researches according to Wrzesniewski & Dutton (2001) employees 
tend to be successful when they share resources or receive support from colleagues. Another 
significant aspect of social support is associated with positive health benefits in some studies 
(Boren & Veksler, 2011). Social support is presumably the most well-known situational 
variable that has buffering effect on work stress and burnout (Haines, Hurlbert & Zimmer, 
1991; Johnson & Hall, 1988; Van der Doef & Maes, 1999). 

In the similar way, there is a significant relationship between the inadequacy of social 
support and the difficulties in achieving work-life balance and high emotional exhaustion. 
Besides, there is a significant relationship between increasing social support and increasing 
personal success (Umene-Nakano et al., 2013). To put it more precise, individuals who feel 
the positive effect of social support are less affected by stress (Dahlem, Zimet & Walker, 
1991, p. 760). Likewise, personal accomplishment levels of teachers who received emotional 
social support are found to be higher (Kahn, Schneider, Jenkins‐Henkelman & Moyle, 2006, 
p. 801). In researches on burnout, social support is found a predictor of burnout; especially 
social support from friends and the significant other person (Jacobs & Dodd, 2003; Kovach, 
2002). 

As far as Bates & Toro (1999) concerned, social support has a strong buffering effect 
against the stress. According to Kalimo, Pahkin, Mutanen & Topipinen-Tanner (2003) social 
support inadequacy is the predictor of burnout. 

3. Methodology and Research Model 

With respect to the methodology, in direction to the existing theoretical background, 
proper estimation method for the research is mediation analysis. Mediation analysis can be 
implemented by SPSS 20.0 software and PROCESS macro. In fact, mediation analysis refers 
to Ordinary Least Squares method from multiple regression methods. Mediation analysis 
assures estimating direct, indirect and total effects of X. 

      In order to be able to determine the effect in such situations that is empirically tested for 
causal processes involving a mediating variable, the effect of X on M should be revealed 
along with the effect of M on Y. In this context, the mediation model is statistically composed 
of two linear models: 

M=i1+aX+eM      (1.1) 
Y=i2+c'X+bM+eY     (1.2) 

      i1 and i2 are regression boundaries; eM and eY are error variables that predict M and Y; a, b, 
and c' represent the regression coefficients. By combining these two equations, OLS 
(Ordinary Least Squares) smallest squares regression analysis can be performed by using 
PROCESS macro within SPSS statistical program software (Hayes, 2013, p. 90). 

http://www.akademikbakis.org/
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Figure 1. Mediation model path diagram (Hayes, 2013, p. 91) 

3.1. Research Sample and the Application 

The research sample comprises 5 sectors. 80 of the employees (30.65%) work in retailing 
sector, 64 employees (24.52%) work in education sector, in the similar way 64 employees 
(24.52%) work in service sector, 31 employees (11.88%) work in industry sector and 22 
employees (8.43%) work in logistics sector.  

123 women (47.13%) and 135 men (51.72%) participated in the survey. 101 of the 
participants (38.70%) are in the age range of 18-29 years, 88 of the participants (33.72%) are 
in the age range of 30-39 years, 53 of the participants (20.31%) are in the age range of 40-55 
years and 18 of the participants (6.90%) are 56 or older. 118 of the participants (45.21%) are 
single and 134 of the participants (51.34%) are married.  

In terms of the data collection process and measurement tools in the study, Apaydın's 
(2011) work-life balance scale and work-life accordance subscale, Turkish version of burnout 
scale that Ergin (1992) adapted from Maslach & Jackson (1986) and the social support scale 
of Torun (1995) are applied. 
 

3.2. Reliability and Factor Analysis 

As was pointed out in the introduction to this research, this section moves on to focus on 
statistical analysis. Initially, reliability analysis is performed separately for three scales related 
to the concepts. Reliability analysis of the work-life balance scale and work-life accordance 
subscale (Apaydın, 2011) and the reliability analysis of the Turkish version (Ergin, 1992) of 
Maslach & Jackson's (1986) burnout scale and Torun’s (1995) social support scale is 
implemented 

Cronbach Alpha coefficients are calculated and scale reliability is analyzed (İslamoğlu & 
Alnıaçık, 2014, p. 283). As a result of the reliability analysis of the social support scale the 
Cronbach's Alpha value is calculated as .959 and the reliability of the scale is found to be 
high. 
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Table 1. Reliability Statistics of the Scales 

                                                      Cronbach’s Alpha     Cronbach's Alpha Based on  
Standard Items  

Social Support Scale                              .959 .961  
Work-Life Accordance Scale                 .725 .708  
 Burnout Scale                                        .844 .816  

      As a result of the reliability analysis of the work-life accordance scale, Cronbach's Alpha 
value is calculated as .725. As a result of the reliability analysis of the burnout scale, 
Cronbach's Alpha value is measured as .844. Therefore, it can be said that the reliabilities of 
the scales are high. 

      Due to the confirmatory factor analysis, social support and burnout scales can not be 
explained with a single factor; therefore, descriptive/exploratory factor analysis is required. In 
order to apply factor analysis, Keiser-Meyer-Olkin coefficient should be higher than .60; 
moreover, the result of the Bartlett sphericity test should be significant (p<.05) (İslamoğlu & 
Alnıaçık, 2014, p. 396). 

Table 2. KMO, Bartlett Test, R2 and p Values of the Scales 
     KMO  Bartlett      R2     p  

Work-Life Accordance Scale  .725  254  6.75%  p<.001  
Social Support Scale   .956  171  66.35%  p<.001 
Burnout Scale    .908  231  64.59%  p<.001 
 
      As a result of exploratory factor analysis, varimax vertical rotation technique is applied 
and social support scale is explained with 2 factors. As seen in Table 2 the calculated 
cumulative variance of the scale is 66.35%. Factors are named as emotional support (ES) and 
informational and instrumental support (IIS). Regarding to work-life accordance scale, it is 
explained with one factor and its variance is 6.75%. With respect to the factor analysis 
performed on the burnout scale, the Keiser-Meyer-Olkin sample adequacy value is calculated 
as .908. This result is interpreted as an excellent sample adequacy. The result of the Bartlett 
sphericity test which tests the validity of the model is 231, and it is significant at p<.001 level. 
Therefore, it can be said that factor analysis can be done. As a result of the exploratory factor 
analysis, varimax vertical rotation technique is applied and findings are similar to those of 
Torun (1995) and the scale is explained with 4 factors. The reported cumulative variance of 
the scale is 64.59%. Factors are named as that Maslach & Jackson (1986) originally defined; 
depersonalization, emotional exhaustion, personal accomplishment and involvement with 
people. 

3.3. Mediation Analysis and Research Findings 

The data of the study are evaluated by mediation analysis. Analysis and model 
calculations are done with PROCESS macro within SPSS 20.0 software. In this part of the 
study the total, direct and indirect effects of social support on employees' work-life 
accordance and burnout are examined. 
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Table 3. Model Summary of Work-Life Accordance and Depersonalization Perceptions of Employees* 

  Model Summary: ES, IIS (M1, M2)   Model: WLA (X)**   Model: D (Y)*** 

  R R2 MSE F p  coeff (a) p LLCI ULCI   coeff (b) p LLCI ULCI 

ES .10 .01 .99 2.61 .108  .100 .108 -.022 .222  -.040 .513 -.161 .081 

IIS .32 .10 .90 28.92 .000  .317 .000 .201 .434  -.238 .000 -.365 -.111 
* Emotional Support (ES), Informational and Instrumental Support (IIS), Work-Life Accordance (WLA), 
Depersonalization (D) 
** For WLA c'= .073 
*** For D R=.23, R2=.05, MSE=.96, F=4.65, p=.004 

      Regression equation of the model can be shown as;  

MES=i1+aWLA+eM and D=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then; 

MES=i1+.100WLA+eM  

D=i2+[-.040(i1+.100WLA+eM)]+.073WLA+eY  

MIIS=i1+aWLA+eM and D=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY ; 

MIIS=i1+.317WLA+eM  

D=i2+[-.238(i1+.317WLA+eM)]+.073WLA+eY  

      Emotional support for depersonalization (LLCI=-.161, ULCI=.081, includes 0) is not 
statistically significant, p=.513 value confirms that it is not significant. Informational and 
instrumental support (LLCI=-.365, ULCI =-.111, does not include 0) is statistically 
significant, p=.000 value confirms that it is significant. 

WLA D

ES
IIS

a b

c' =.073

c=c'+ab
c=.073-.080=-.006       

Figure 2. Path Diagram of the Mediation Model of Employees’ Emotional Support and Informational and 
Instrumental Support Perception Between Work-Life Accordance and Depersonalization  

      With this hypothesis of the research it is investigated that the dimensions of social support 
which are emotional support and informational and instrumental support; does not have 
mediating effect on the relationship between work-life accordance and depersonalization. 
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Table 4. Findings of the Total and Direct Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among 
Employees’ Depersonalization Perceptions 
      Effect SE t p LLCI ULCI 
Total Effect of X on Y (c) -.006 .06 -.099 .921 -.129 .116 
Direct Effect of X on Y (c') .073 .06 1.138 .256 -.054 .200 

      The total effect (c) is the sum of the direct effect of work-life accordance on 
depersonalization and the mediating (indirect) effect (ab). Statistically it is expressed as 
c=c'+ab=.073-.080= -.006 (SE=.06, p=.921). LLCI= -.129, ULCI=.116, includes 0; therefore, 
it is not statistically significant and p>.05 value confirms that it is not significant. 

      The direct effect (c') indicates the effect of work-life accordance on depersonalization 
(c'=.073, p=.256). LLCI= -.054, ULCI=.200, includes 0; and p=.256; therefore, it is not 
statistically significant and p>.05 value confirms that it is not significant. 

Table 5. Findings of the Indirect Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among Employees’ 
Depersonalization Perceptions  
  Effect Boot SE BootLLCI BootULCI 
Emotional Support -.004 .008 -.027 .007 
Informational and Instrumental Support -.076 .025 -.128 -.031 
Total -.080 .026 -.131 -.031 
*  Sample bootstrap number for confidence interval: 1,000 
** Confidence level for all confidence intervals in the output: 95.00 

      The indirect effect that represents mediating is ab= -.080. It is estimated that if the work-
life accordance level of an employee increases 1 unit; depersonalization level of the employee 
would have a decrease of .080 units through emotional support and informational and 
instrumental support. BootLLCI= -.131, BootULCI= -.031, does not include 0; therefore, it is 
statistically significant. Hypothesis is accepted. Informational and instrumental support 
(BootLLCI= -.128, BootULCI= -.031) and totally social support (BootLLCI=-.131, 
BootULCI=-.031) have a mediating effect between work-life accordance and 
depersonalization. On the contrary, emotional support does not have a mediating effect 
between work-life accordance and depersonalization (BootLLCI= -.027, BootULCI=.007, 
includes 0). 

Table 6. Model Summary of Work-Life Accordance and Emotional Exhaustion Perceptions of Employees* 

  Model Summary: ES, IIS (M1, M2)   Model: WLA (X)**   Model: EE (Y)*** 

  R R2 MSE F p  coeff (a) p LLCI ULCI   coeff (b) p LLCI ULCI 

ES .10 .01 .99 2.61 .108  .100 .108 -.022 .222  -.037 .540 -.157 .083 

IIS .32 .10 .90 28.92 .000  .317 .000 .201 .434  -.108 .092 -.234 .018 
* Emotional Support (ES), Informational and Instrumental Support (IIS), Work-Life Accordance (WLA), 
Emotional Exhaustion (EE) 
** For WLA c'= -.194 
*** For EE R=.26, R2=.07, MSE=.95, F=5.98, p=.001 
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Regression equation of the model can be shown as;  

MES=i1+aWLA+eM and EE=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then; 

MES=i1+.100WLA+eM  

EE=i2+[-.037(i1+.100WLA+eM)]+-.194WLA+eY 

MIIS=i1+aWLA+eM and EE=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then; 

MIIS=i1+.317WLA+eM  

EE=i2+[-.108(i1+.317WLA+eM)]+-.194WLA+eY  

      Emotional support for emotional exhaustion (LLCI= -.157, ULCI=.083, includes 0) is not 
statistically significant, p=.540 value confirms that it is not significant. Informational and 
instrumental support (LLCI= -.234, ULCI=.018, includes 0); therefore, it is not statistically 
significant, p=.092 value confirms that it is not significant. 

WLA EE

ES
IIS

a b

c' =-.194

c=c'+ab
c=-.194-.038=-.232  

Figure 3. Path Diagram of the Mediation Model of Employees’ Emotional Support and Informational and 
Instrumental Support Perception Between Work-Life Accordance and Emotional Exhaustion  

      With this hypothesis of the research it is investigated that the dimensions of social support 
which are emotional support and informational and instrumental support; does not have 
mediating effect on the relationship between work-life accordance and emotional exhaustion. 

Table 7. Findings of the Total and Direct Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among 
Employees’ Emotional Exhaustion Perceptions 
      Effect SE t p LLCI ULCI 
Total Effect of X on Y (c) -.232 .06 -3.84 .000 -.351 -.113 
Direct Effect of X on Y (c') -.194 .06 -3.03 .003 -.320 -.068 

      The total effect (c) is the sum of the direct effect of work-life accordance on emotional 
exhaustion and the mediating (indirect) effect (ab). The total effect is statistically expressed as 
c=c'+ab= -.194-.038= -.232 (SE=.06, p=.000). It is estimated that should the work-life 
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accordance level of an employee increases 1 unit; emotional exhaustion level of the employee 
would have a decrease of .232 units through emotional support and informational and 
instrumental support. The negative sign represents that the employee who perceives more 
work-life accordance, perceives .232 units emotional exhaustion less. LLCI= -.351, ULCI= -
.113 does not include 0, p=.000; therefore, it is statistically significant and p<.05 value 
confirms that it is significant. 

      The direct effect (c') indicates the effect of work-life accordance on emotional exhaustion 
(c'= -.194, p=.003). It is estimated that there would be a decrease of .194 units in the level of 
emotional exhaustion of the employee if the level of work-life accordance should be increased 
1 unit. LLCI= -.320, ULCI= -.068, does not include 0, p=.003; therefore, it is statistically 
significant and p<.05 value confirms that it is significant. 

Table 8. Findings of the Indirect Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among Employees’ 
Emotional Exhaustion Perceptions 
  Effect Boot SE BootLLCI BootULCI 
Emotional Support -.004 .009 -.029 .007 
Informational and Instrumental Support -.034 .024 -.093 .006 
Total -.038 .025 -.092 .006 
*  Sample bootstrap number for confidence interval: 1,000 
** Confidence level for all confidence intervals in the output: 95.00 

      The indirect effect that represents mediating is ab = -.038. It is estimated that should the 
work-life accordance level of an employee increases 1 unit; emotional exhaustion level of the 
employee would have a decrease of .038 units through emotional support and informational 
and instrumental support. On the contrary, BootLLCI= -.092, BootULCI=.006, includes 0, so 
statistically it is not significant. Null hypothesis h0 is accepted. Emotional support and 
informational and instrumental support have not mediating effect between work-life 
accordance and emotional exhaustion. 

Table 9. Model Summary of Work-Life Accordance and Personal Accomplishment Perceptions of Employees* 

  Model Summary: ES, IIS (M1, M2)   Model: WLA (X)**   Model: PA (Y)*** 

  R R2 MSE F p  coeff (a) p LLCI ULCI   coeff (b) p LLCI ULCI 

ES .10 .01 .99 2.61 .108  .100 .108 -.022 .222  -.155 .009 -.271 -.039 

IIS .32 .10 .90 28.92 .000  .317 .000 .201 .434  .143 .022 .021 .264 
* Emotional Support (ES), Informational and Instrumental Support (IIS), Work-Life Accordance (WLA), 
Personal Accomplishment (PA) 
** For WLA c'= .253 
*** For PA R=.35, R2=.12, MSE=.89, F=12.04, p=.000 

      Regression equation of the model can be shown as;  

MES=i1+aWLA+eM and PA=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then; 

MES=i1+.100WLA+eM  

PA=i2+[-.155(i1+.100WLA+eM)]+.253WLA+eY  
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MIIS=i1+aWLA+eM and PA=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then, 

MIIS=i1+.317WLA+eM  

PA=i2+[.143(i1+.317WLA+eM)]+.253WLAm+eY  

      Emotional support for personal accomplishment (LLCI= -.271, ULCI= -.039, does not 
include 0) is statistically significant. Informational and instrumental support (LLCI=.021, 
ULCI=.264, does not include 0) is statistically significant, and p<.05 value confirms that it is 
significant. 

WLA PA

ES
IIS

a b

c' =.253

c=c'+ab
c=.253+.030=.282  

Figure 4. Path Diagram of the Mediation Model of Employees’ Emotional Support and Informational and 
Instrumental Support Perception Between Work-Life Accordance and Personal Accomplishment 

      With this hypothesis of the research it is investigated that the dimensions of social support 
which are emotional support and informational and instrumental support; does not have 
mediating effect on the relationship between work-life accordance and personal 
accomplishment.  

Table 10. Findings of the Total and Direct Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among 
Employees’ Personal Accomplishment Perceptions 
      Effect SE t p LLCI ULCI 
Total Effect of X on Y (c) .282 .06 4.74 .000 .165 .400 
Direct Effect of X on Y (c') .253 .06 4.08 .000 .131 .375 

      The total effect (c) is the sum of the direct effect of work-life accordance on personal 
accomplishment and it is statistically expressed as c=c'+ab=.253+.030=.282 (SE=.06, 
p=.000). It is estimated that should the work-life accordance level of an employee increases 1 
unit; personal accomplishment level of the employee would have a increase of .282 units. The 
positive sign refers that if the employee perceives more work-life accordance, s/he would 
perceive .282 units personal accomplishment more. LLCI=.165, ULCI=.400, does not include 
0, p=.000; therefore, it is statistically significant and p<.05 value confirms that it is 
significant. 
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      The direct effect (c') indicates the effect of work-life accordance on personal 
accomplishment (c'=.253, p=.000). If the work-life accordance level of an employee increases 
1 unit; personal accomplishment level of the employee would have a increase of .253 units 
(LLCI =.131, ULCI=.375, does not include 0); therefore, it is statistically significant and 
p<.05 value confirms that it is significant. 

Table 11. Findings of the Indirect Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among Employees’ 
Personal Accomplishment Perceptions 
  Effect Boot SE BootLLCI BootULCI 
Emotional Support -.016 .012 -.049 .002 
Informational and Instrumental Support .045 .023 .008 .099 
Total .030 .027 -.022 .090 
*  Sample bootstrap number for confidence interval: 1,000 
** Confidence level for all confidence intervals in the output: 95.00 

      The indirect effect that represents mediating is ab=.030. It is estimated that should the 
work-life accordance level of an employee increases 1 unit; personal accomplishment level of 
the employee would have a increase of .030 units through emotional support and 
informational and instrumental support. BootLLCI= -.022, BootULCI=.090, includes 0; 
therefore, statistically it is not significant. Null hypothesis h0 is accepted. Informational and 
instrumental support (BootLLCI=.008, BootULCI=.099) has a mediating effect between 
work-life accordance and personal accomplishment. On the contrary, emotional support and 
totally social support do not have a mediating effect between work-life accordance and 
personal accomplishment (BootLLCI= -.022, BootULCI=.090, includes 0). 

Table 12. Model Summary of Work-Life Accordance and Involvement With People Perceptions of Employees* 

  Model Summary: ES, IIS (M1, M2)   Model: WLA (X)**   Model: IWP (Y)*** 

  R R2 MSE F p  coeff (a) p LLCI ULCI   coeff (b) p LLCI ULCI 

ES .10 .01 .99 2.61 .108  .100 .108 -.022 .222  .190 .002 .070 .310 

IIS .32 .10 .90 28.92 .000  .317 .000 .201 .434  -.079 .220 -.205 .047 
* Emotional Support (ES), Informational and Instrumental Support (IIS), Work-Life Accordance (WLA), 
Involvement With People (IWP) 
** For WLA c'= .150 
*** For IWP R=.25, R2=.06, MSE=.95, F=5.76, p=.001 

      Regression equation of the model can be shown as;  

MES=i1+aWLA+eM and IWP=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then; 

MES=i1+.100WLA+eM  

IWP=i2+[.190(i1+.100WLA+eM)]+.150WLA+eY  

MIIS=i1+aWLA+eM and IWP=i2+b(i1+aWLA+eM)+c'WLA+eY then; 

MIIS=i1+.317WLA+eM  

IWP=i2+[-.079(i1+.317WLA+eM)]+.150WLA+eY  
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      Emotional support for involvement with people (LLCI=.070, ULCI=.310, does not 
include 0) is statistically significant. Informational and instrumental support (LLCI= -.205, 
ULCI=.047, includes 0) is not statistically significant.  

WLA IWP

ES
IIS

a b

c' =.150

c=c'+ab
c=.150-.006=.144  

Figure 5. Path Diagram of the Mediation Model of Employees’ Emotional Support and Informational and 
Instrumental Support Perception Between Work-Life Accordance and Involvement With People 

      With this hypothesis of the research it is investigated that the dimensions of social support 
which are emotional support and informational and instrumental support; does not have 
mediating effect on the relationship between work-life accordance and involvement with 
people. 

Table 13. Findings of the Total and Direct Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among 
Employees’ Involvement With People Perceptions 
      Effect SE t p LLCI ULCI 
Total Effect of X on Y (c) .144 .06 2.35 .020 .023 .266 
Direct Effect of X on Y (c') .150 .06 2.35 .020 .024 .277 

      The total effect (c) is the sum of the direct effect of work-life accordance on involvement 
with people and the mediating (indirect) effect (ab). Statistically it is expressed as 
c=c'+ab=.150-.006=.144 (SE=.06, p=.020). It is estimated that should the work-life 
accordance level of an employee increases 1 unit; involvement with people level of the 
employee would have a increase of .144. The positive sign refers that if the employee 
perceives more work-life accordance, s/he would perceive .144 units involvement with people 
more. LLCI=.023, ULCI=.266, does not include 0, p=.020; therefore, it is statistically 
significant and p<.05 value confirms that it is significant. 

      The direct effect (c') indicates the effect of work-life accordance on involvement with 
people (c'=.150, p=.020). If the work-life accordance level of an employee increases 1 unit; 
involvement with people level of the employee would have a increase of .150 units 
(LLCI=.024, ULCI=.277, does not include 0); therefore, it is statistically significant and p<.05 
value confirms that it is significant. 
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Table 14. Findings of the Indirect Effect on Employees' Work-Life Accordance Perceptions Among Employees’ 
Involvement With People Perceptions 
  Effect Boot SE BootLLCI BootULCI 
Emotional Support .019 .013 -.001 .052 
Informational and Instrumental Support -.025 .020 -.074 .010 
Total -.006 .025 -.064 .037 
*  Sample bootstrap number for confidence interval: 1,000 
** Confidence level for all confidence intervals in the output: 95.00 

      The indirect effect that represents mediating is ab= -.006. It is estimated that should the 
work-life accordance level of an employee increases 1 unit; involvement with people level of 
the employee would have a decrease of .006 units through emotional support and 
informational and instrumental support. BootLLCI= -.064, BootULCI=.037, includes 0; 
therefore, statistically it is not significant. Null hypothesis h0 is accepted. Emotional support 
(BootLLCI= -.001, BootULCI=.052), informational and instrumental support (BootLLCI= -
.074, BootULCI=.010) and totally social support (BootLLCI= -.064, BootULCI=.037) have 
not mediating effect between work-life accordance and involvement with people.  

4. Conclusion 

In this research the main object is exploring the mediating effect of social support on the 
relationship between work-life accordance and burnout. One of the major findings of this 
research suggests that if an employee has work-life accordance, his/her level of 
depersonalization and emotional exhaustion is expected to be high. On the contrary, personal 
accomplishment and involvement with people levels are expected to be high should an 
employee has work-life accordance. In conformity to the expectations, it is observed that the 
level of emotional exhaustion is low, personal accomplishment and involvement with people 
levels are high.  

One possible implication is that there is not significant relationship between work-life 
accordance and depersonalization. By contrast, there is a mediating effect of informational 
and instrumental support on the relationship between work-life accordance and personal 
accomplishment. Interestingly, the findings demonstrate that employees who receive support 
from their family, friends, colleagues or managers for their work, informational and 
instrumental support plays mediating role in order to have work-life accordance and personal 
accomplishment. Proximity to family and friends, healthy relationships and good 
communication are important in ensuring work-life accordance; on the contrary, it is 
important for organizations to have policies which aim stabilizing the work-life accordance 
and to implement them by being supported by managers and employees in the organization. 
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YERELLEġME KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERĠN OKUL TEMELLĠ 
MESLEKĠ GELĠġĠMĠNDE OKUL ORTAMLARINI DEĞERLENDĠRMELERĠ 

 
Levent DENĠZ*  Gürkan SARIDAġ**   Ġpek ARAÇ** 

 

Ö. Faruk ÇELĠKEL**  M. Furkan TAYFUR** 

Öz 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin yerelleşme kapsamında okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına 
yönelik değerlendirmelerini ortaya koymak ve görüşlerini belirlemektir. Araştırmada karma desen kullanılmıştır. 
Birinci aşama, genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Temel Eğitime Destek 
Projesi” kapsamında yayınlanan “Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu” temel alınarak araştırmacılar 
tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İkinci aşamada, 
olgu bilim deseni kullanılmıştır ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Okul Temelli Mesleki Gelişim 
Ortamını Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının cinsiyet türü, kıdem yılı ve öğrenim durumu değişkenlerine göre 
anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını Değerlendirme 
Ölçeği ortalamalarının okul türü değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Meslek Lisesi 
öğretmenlerinin okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik değerlendirmelerinin İmam Hatip Lisesi 
öğretmenleri ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın nitel 
kısmında yapılan görüşmelerde, öğretmenler eğitim kadrosu, okul ortamı, veli bilinci ve akademik başarı 
kodlarına değinmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Okul temelli mesleki gelişim, yerelleşme, okul ortamı, okul merkezli yönetim, temel 
eğitime destek projesi 

 

EVALUATION OF TEACHERS’ TOWARD THE SCHOOL ENVIRONMENTS IN SCHOOL BASED 
VOCATIONAL DEVELOPMENTS OF TEACHERS IN ASPECTS OF LOCALIZATION  

Abstract 

The purpose of this research is to describe the teacher’s opinions about school environment in school based 
vocational development in the aspect of localization. This research has been conducted as mixed research design. 
The first phase of the research is planned as descriptive design. The five points likert scale that has been 
developed by researchers to take the evaluations of teachers’ towards the school environments in school based 
vocational development in aspects of localization has been used as a data collection tool for the quantitative data. 
The items of the scale produced basing on the “School Based Vocational Development Guide” that has been 
published within “Basic Education Support Project” by Ministry of National Education. In the second phase, 
qualitative research pattern has been used. Quantitative data showed that there are no differences in the aspects 
of gender, seniority level and educational background in the evaluations of teachers basing on the results derived 
from “School Based Vocational Development Environment Evaluation Scale”. The findings of the research 
showed that the teachers from Vocational High Schools are more positive toward to the school environment in 
the aspect of school based vocational development than the teachers from Islamic Divinity High School and 
Anatolian High School. In the qualitative phase of the research, teachers mostly emphasized the importance of 
the quality of the school environments, parental (consciousness) involvement and academic success themes. 

Keywords: School based vocational development, localization, school environment, school based management, 
basic education support project 

 
 

                                                           
* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ldeniz@marmara.edu.tr 
** Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Öğrencileri 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 401 

GĠRĠġ 
Bilginin güç olarak görüldüğü çağımızda bireysel, toplumsal ve evrensel gelişimin temel 
boyutunu eğitim oluşturmaktadır. Bu nedenle de; “bilgi toplumu” olma çabasındaki 
toplumların hedefi; eğitimin tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi ve gelişim esaslarının 
bireysel, ulusal ve evrensel boyutlarıyla dönüştürülmesi olmalıdır. Bu dönüşüm çalışmaları 
her toplumun üzerinde önemle durduğu bir konudur. Özellikle ekonomide gözlenen 
küreselleşme ve uluslar arası rekabette, her alanda eğitimi sürekli bir etkinlik olarak gören ve 
bilgiye sahip olan toplumlar avantajlı hale gelmiştir (Arslan ve Eraslan, 2003). 
Küreselleşmenin ortaya koyduğu olumlu ve olumsuz etkiler olsa da, olumsuz etkilerin en aza 
indirgenmesinde, olumlu etkilerin de yaygınlaştırılmasında eğitime çok fazla iş düşmektedir 
(Balay, 2004). 

Eğitimin küreselleşmesi, bir ülkenin diğer ülkelerdeki eğitim sistemi ile entegrasyonu değil, 
küreselleşme ile gelen eğitim sorunlarının çözümü noktasında da bir araç olmaktadır. Bu 
noktada eğitimin küreselleşmesi dünyadaki son gelişmelerin izlenmesi ve bunlardan azami 
ölçüde yararlanma anlamında karşımıza çıkmaktadır. Bu da küresel hareket eden fakat yerel 
düşünen bireylerin yetiştirilmesi demektir  (Baş, 2009). Küreselleşme ve bilgi toplumunun 
ortaya koyduğu yönelimler, okula, öğretmenlere, öğrencilere ve yöneticilere yeni davranış 
kalıpları ve anlayışları tanımlamaktadır. 

Küreselleşme ile birlikte eğitim sisteminde kitle eğitiminden kişiselleştirilmiş öğretime, tek 
öğretimden çoğulcu öğretime, katı programlardan esnek programlara, öğretmenin program 
başlatma ve yönetmesinden, öğrencinin başlatmasına ve grup planlamasına, bağımlı içerikten 
bağımsız içeriğe geçiş sağlanmalıdır. Eğitim yöntemlerinde bireysellik ön plana çıkmalı, 
bireyin kendi yetenek ve potansiyelini keşfetmesini ve ilgi duyduğu alanlara yönelmesini 
sağlayan esnek programlar geliştirilmeli ve grup çalışmaları ve bireysel çalışmalarla geleceğin 
kalıcı olmayan organizasyonlarına hazırlanmalıdır (Genç ve Eryaman, 2007). Küreselleşme 
ile birlikte gelen ve değişen bu roller okulların da değişime zorlandığı anlamına gelmektedir. 
Ülkemizde okulların merkezi bir yönetim ile yönetilmesi nedeniyle açık sistem olan bu 
kurumların üzerine düşen görevi yerine getiremedikleri görülmektedir. Bu da eğitimde 
yerelleşme ve okul merkezli yönetim anlayışını ortaya çıkarmaktadır. 

Okul merkezli yönetim; okulları temel karar alma birimi olarak kabul eden, değişen eğitimsel, 
çevresel istek ve gereksinimleri okul düzeyinde karşılayan, eğitim-öğretimi geliştirmek 
amacıyla okul düzeyinde yetki ve sorumlulukların artırılmasını öngören, özerkliğe ve katılımlı 
karar almaya dayalı eğitimin yerinden yönetim biçimi olarak tanımlanmaktadır  (Yalçınkaya, 
2004). Okulu ve eğitim bölgesini etkileyen temel kararların okul tarafından verilebilmesi için 
okul müdürünün ve öğretmenlerin yetkilendirilmesini ve güçlendirilmesini ifade etmektedir 
(Şişman ve Turan, 2003). 

Öğretmenler, okul merkezli yönetimin, güçlü, güvenilir ve en önemli ögelerindendir. 
Öğretmenler planlama yaparak, sınıf liderliği yaparak ve eğitim-öğretim programlarını 
geliştirerek karar vermeye katılırlar. Öğretmenler, bütçe tahsisatı, müfredat, öğrenci disiplini 
gibi onları dolaylı veya dolaysız etkileyen konularda karara katılmada söz sahibidirler. 
Öğretmenler neyi daha iyi yapacakları ve öğrencilere neyi daha iyi öğretecekleri konusunda 
güçlenmektedirler. Öğretmen okul iklimi, öğrenci devamsızlığı, disiplin politikaları, bölgesel 
politikalara göre materyal seçimi, öğretme yöntem ve stratejileri, personel gelişimi ve hedef 
planlamasında kararlara katılmalıdırlar (Güçlü, 2000). Dolayısıyla eğitimin temel 
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unsurlarından birisi olan öğretmenin de okul temelli olarak artan görev, sorumluluk ve 
katılımla çalışmalarına devam etmesi bu durumda kaçınılmazdır. 

Mesleki gelişim, öğretmenin tanımlanmış ihtiyaçları üzerinde temellendirilmiş, öğretimin 
geliştirilmesiyle sonuçlanan ve öğrenci başarısı ve performans çıktılarında artış sağlayan 
geniş kapsamlı sürdürülebilir ve sistematik öğrenme deneyimleri olarak tanımlanmaktadır. 
Bunun yanında öğretmenin alan bilgisini ve öğretim uygulamalarında derinlik sağlayan temel 
bir mekanizma olarak görülmektedir  (İlğan, 2013). 

Günümüzde öğretmenlerin okuldaki mesleki gelişimi, öğretim ve öğrenmenin kalitesini 
artırmak için yürütülen projelerin başında gelmektedir (Ingvarson, Meiers ve Beavis, 2005; 
akt. Kaya ve Kartallıoğlu, 2010). Ayrıca iş başındaki mesleki eğitim konusundaki 
yaklaşımlarda öğretmenlerin gerek sorunları belirleme ve gerekse kendi çözüm önerilerini 
geliştirmeleri bakımından etkin olarak sürece katılmalarının mesleki gelişim etkinliklerinin 
amacına ulaşmasında oldukça önemli olduğu belirtilmektedir (Tonbul, 2006). Öğretmenlerin 
okul temelli mesleki gelişiminde aktif rolü kendisinin üstlenmesine rağmen, öğretmenin 
mesleki gelişiminde okul ve okul müdürünün de büyük etkisi görülmektedir. Özellikle okula 
dayalı yönetimde öğretmenin okulu sahipliğinin artması, karara katılımda rolünün artması, 
öğrenci başarısına odaklanması öğretmenlerin mesleki gelişimlerini zorunlu hale 
getirmektedir. Bu durumla birlikte okulların rolleri değişmektedir. Yerelleşme kapsamında 
okula dayalı yönetimlerde öğretmenlerin mesleki gelişimi için okullar, karar vermede yer 
alabilmeleri için öğretmenlere zaman tanımalı, yüksek kalitede profesyonel gelişmeler için 
aktivitelerde önemli değişiklikler planlamalı, organize edebilmeli ve yürütebilmeli, gelişme 
üzerine odaklanmış işbirlikçi bir okul kültürü oluşturmak vb. için çalışmalıdır (Güçlü, 2000). 
Okul temelli mesleki gelişim, okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, 
değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları 
oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçleri içere bir bütün olarak tanımlanmaktadır 
(MEB, 2007). Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için öğretmenlere sağlanmış sürekli bir 
mesleki gelişim desteğinin varlığı çok büyük önem taşımaktadır. Okul temelli mesleki gelişim 
çalışmaları bu konuda bir seçenek olarak değerlendirilebilir. MEB okullarda bu tür bir 
yapılanmanın başlatılmasında ön ayak olmuştur (Seferoğlu 2009). MEB, 2002 yılında Avrupa 
Birliği Komisyonu ile başlatılan proje gereğince, pilot okullarda Okul temelli Mesleki 
Gelişim (OTMG) çalışmasını başlatmıştır. OTMG, mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen 
öğretmenlere kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması, oluşturduğu planı uygulaması ve 
izlemesi süreçlerinde öğretmenlere yol haritası sunmasını öngören bir projedir. Projenin pilot 
uygulaması için, altı ilden seçilen 139 ilköğretim okulunda deneme yapılmıştır. 2007-2008 
yılında 240 öğretmenin katıldığı bu projede öz değerlendirme formu, okul kültürüne ilişkin 
algıları belirleme envanteri, aylık ilerleme raporları, görüşme form gibi veri toplama araçları 
kullanılmıştır. Bulgular, OTMG öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerinde anlamlı bir etkisi 
olduğu ve ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Buna karşılık, bireysel 
gelişimin okul gelişimine ve okul kültürüne yönlendirilmediği belirtilmiştir (Bümen, Ateş, 
Çakar, Ural ve Acar, 2012). Oysaki okul temelli mesleki gelişimin amacı öğretmenin 
gelişimini sağlayarak okulu geliştirmektir. 

Benzer uygulama “2019 Samsun Eğitim Vizyonu Kapsamında İlkadım’ın Öğrenen Lider 
Öğretmenleri” projesi kapsamında Samsun’un İlkadım ilçesinde yerel bir şekilde 
uygulanmıştır. Yapılan proje kapsamında MEB tarafından geliştirilen Okul Temelli Mesleki 
Gelişim uygulaması İlkadım ilçesinin 14 okulunda uygulanmıştır (MEB, 2013). Benzer 
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çalışmaların okullarda artırılması için MEB tarafından 2013 Haziran ayı seminer döneminde 
öğretmenlere yönelik çevrimiçi hizmet içi eğitim verilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 
öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişimleri ile izleyebilecekleri yollar sunulmuş, okul 
temelli mesleki gelişim çalışmaları örneklendirilerek yaygınlaştırılması için farkındalık 
oluşturulmuştur (Eğitim Bilişim Ağı, 2013). Okul temelli mesleki gelişim çalışmaları yerelde 
okullar ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından uygulanmaya devam etmektedir. Bu 
çalışmalar öğretmenlerin yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalardır. 

Okul temelli mesleki gelişim uygulamaları okul ortamında farklı bir okul 
kültürünün/ikliminin varlığını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda öğretmen-yönetici, 
öğretmen-öğretmen, öğretmen-veli ve öğretmen-çevre etkileşimin ve desteğinin geliştirilmesi 
önem taşımaktadır. Sözü edilen bu karşılıklı etkileşimlerin niteliğinin arttırılması 
öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının farkına varmalarını, bu ihtiyaçları giderecek önlemleri 
diğer bir ifadeyle mesleki gelişme planlarını yapmalarını, uygulamalarını ve 
değerlendirmelerini sağlayacaktır. Bu dayanaklardan hareketle öğretmenlerin okul temelli 
mesleki gelişim uygulamalarına zemin oluşturacak olan okul ortamlarını değerlendirmeleri, 
bu ortamlara ilişkin algılarının ve görüşlerinin belirlenmesi var olan durumun belirlenip 
geliştirici önlemlerin alınması açısından önemli görülmüştür. Bu doğrultuda araştırmanın 
problemini yerelleşme kapsamında okul merkezli yönetimlerde öğretmenlerin okul temelli 
mesleki gelişim kapsamında okul ortamına ilişkin algılarının ve görüşlerinin bilinmemesi 
oluşturmaktadır. Belirtilen problemden hareketle bu araştırmanın amacı öğretmenlerin 
yerelleşme kapsamında okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik algılarını ortaya 
koymak ve görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap 
aranmaya çalışılmıştır: 

1- Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına 
yönelik algıları ne seviyededir? 
2- Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına 
yönelik algıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 
3- Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına 
yönelik algıları kıdeme göre farklılaşmakta mıdır? 
4- Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına 
yönelik algıları öğrenim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 
5- Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına 
yönelik algıları okul türüne göre farklılaşmakta mıdır? 
6- Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına 
yönelik görüşleri (güçlü/zayıf yanları vb. gibi) nelerdir? 
 
YÖNTEM 

AraĢtırma Modeli 
Bu araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden çeşitleme deseni kullanılmıştır. 
Yıldırım ve Şimşek (2013, s.356) birleşik desen olarak da adlandırılan bu desen de nitel ve 
nicel yöntemlerin eşit ağırlıkla birlikte kullanıldığını ve nitel ve nicel verilerin birlikte 
çözümlenip yorumlanabileceği gibi ayrı ayrı da çözümlenip yorumlanabileceğini 
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belirtmişlerdir. Bu çalışmada sırasıyla nicel ve nitel yöntemler eşit ağırlıklı olarak kullanılmış 
ve elde edilen veriler ayrı ayrı çözümlenip yorumlanmıştır. 

Araştırmanın ilk aşamasında genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri 
Karasar (2000) tarafından çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 
yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri olarak ifade edilmiştir. Bu araştırmada, yerelleşme 
kapsamında, öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik algılarının 
belirlenmesi amaçlandığından dolayı genel tarama modelli bir yaklaşım tercih edilmiştir. 

Araştırmanın ikinci aşamasında nitel araştırma deseni olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu 
bilim desenleri “derinlemesine ve ayrıntılı olarak olgulara odaklandığı” (Yıldırım ve Şimşek) 
için belirlenen öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak araştırmanın genel 
amaçları doğrultusunda daha derinlemesine verilerin toplanması amaçlanmıştır. Yıldırım ve 
Şimşek (2013) ifade ettiği gibi önceden yapılandırılmış (kapalı-uçlu) soru formlarının 
kullanıldığı ölçekler ya da anket tekniğinden farklı olarak, açık-uçlu soruların yöneltildiği yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı, önceden hazırladığı görüşme formuna bağlı 
kalarak, ek sorular sorma esnekliği ile hareket edebilmektedir. Bu araştırmada da 
araştırmacılar belirtilen esneklikten faydalanarak ele alınan olguyu daha derinlemesine 
anlayabilmek amacıyla yarı yapılandırmış görüşmeyi tercih etmişlerdir.  

ÇalıĢma Grubu 
Bu araştırmanın evrenini, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan lise öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Çerkezköy ilçesinde, 4 Anadolu Lisesi, 2 Çok Programlı Lise, 1 Endüstri 
Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 2 Kız Meslek Lisesi, 1 Özel Anadolu Lisesi ve 1 Özel 
Anadolu Teknik Lisesi bulunmaktadır. Bu liselerde görev yapan toplam öğretmen sayısı 
401’dir (Çerkezköy İlçe MEM, 2015). Öğretmenlerin seçiminde ölçüt örnekleme 
kullanılmıştır. Ölçüt olarak hizmette 5 yıl şartı aranmış ve araştırmaya meslekte 5 yıl ve üzeri 
kıdeme sahip öğretmenler katılmıştır. Bakioğlu (1996)’na göre öğretmenlik kariyer 
evrelerinden ilk 5 yıl kariyere giriş evresi olarak belirlenmiş ve bu evrede öğretmenin 
müfredat, pedagoji ve sınıf yönetimi bilgisi öğretmene değil, tamamen okul kültürüne bağlı 
olarak değişmektedir. Bu evrede öğretmenler kendini geliştirirken bir yandan da 
sosyalleşmeye başlamaktadırlar. 5. Yıldan sonra öğretmenler durulma evresine geçmekte ve 
bu evrede kendilerini tecrübeli olarak kabul etmektedir. Bu dönemden itibaren öğretmenler 
ustalık kazanmaya başlamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda ölçüt olarak 5 yıl şartı 
aranmaktadır. 

Araştırmanın nicel kısmının örneklemini 2 Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 1 Meslek 
Lisesi’nde görev yapan 280 öğretmen oluşturmaktadır. Okulların seçilmesinde okul türlerine 
göre çeşitliliğin sağlanmasına da dikkat edilerek üç farklı türden de okul seçilmiştir. 
Araştırmanın nitel kısmının çalışma grubunu ise bu okullarda görev yapan, belirtilen 5 yıl ve 
üzeri ölçüte uyan ve gönüllülük esasına göre görüşme yapılmasını kabul eden 30 öğretmen 
oluşturmuştur. Araştırmanın nicel kısmında örneklemi oluşturan öğretmenlerin %49,3’ü 
(f=138) erkek, %50,7’si (f=142) kadındır. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin %31,8’i (f=89) 
26-30 yaş arası, %27,9’u (f=78) 31-35 yaş arası, %25’i (f=70) 36-40 yaş arası ve %15,4’ü 
(f=43) 41 yaş üzeridir. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin %41,1’i (f=115) 6-10 yıl arası, 
%25,4’ü (f=71) 11-5 yıl arası, %20,4’ü (f=57) 16-20 yıl arası ve %13,2’si (f=37) 20 yıl üzeri 
kıdeme sahiptir. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin %1,8’i (f=5) ön lisans, %83,9’u (f=235) 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 405 

lisans, %14,3’ü (f=40) lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin 
%16,1’i (f=45) İmam Hatip Lisesi, %46,4’ü (f=130) Anadolu Lisesi, %37,5’i (f=105) Meslek 
Lisesinde görev yapmaktadır. 

Araştırmanın nitel kısma ait çalışma grubundaki öğretmenlerin %53,3’ü (f=16) erkek, 
%46,7’si (f=14) kadındır. Çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin %23,3’ü (f=7) 26-30 yaş 
arası, %26,7’si (f=8) 31-35 yaş arası, %23,3’ü (f=7) 36-40 yaş arası ve %26,7’si (f=8) 41 yaş 
üzeridir. Çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin %23,3’ü (f=7) 6-10 yıl arası, %30’u (f=9) 
11-5 yıl arası, %20’si (f=6) 16-20 yıl arası ve %26,7’si (f=8) 20 yıl üzeri kıdeme sahiptir. 
Çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin %70’i (f=21) lisans, %30’u (f=9) lisansüstü eğitim 
düzeyine sahiptir. Çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin %30’u (f=9) İmam Hatip Lisesi, 
%33,3’ü (f=10) Anadolu Lisesi, %36,7’si (f=11) Meslek Lisesinde görev yapmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
Tarama modelinde veri toplamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Temel Eğitime 
Destek Projesi” kapsamında yayınlanan “Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu” temel 
alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek araştırmada veri toplama 
aracı olarak kullanılmıştır. Öncelikle Okul Temelli Mesleki Gelişim kılavuzu detaylı bir 
şekilde incelenerek okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamına yönelik 36 maddelik beşli 
likert tipinde (hiç katılmıyorum=1; tamamen katılıyorum=5) ölçek oluşturulmuştur. Daha 
sonra anlam kaymalarından dolayı ve amaçlanan hedefe ulaşılmadığı için uzman görüşlerine 
dayalı olarak bazı maddeler atılarak aday ölçek 20 maddeye düşürülmüştür. 

Çalışma grubuna uygulanan ölçeğe yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 
özdeğer katsayısı 1’den büyük olan 3 faktöre sahip olduğu saptanmıştır. Faktör analizi 
sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .929 olarak bulunmuştur. KMO değeri 1’e 
yaklaştıkça verilerin faktör analizine uygun olduğunu; Bartlett’s testinin anlamlı çıkması ise 
verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini göstermektedir. Yapılan çözümlemeler 
sonucunda Bartlett’s testi de anlamlı bulunmuştur (x2

(190)=2913; p<.01). Maddelerin faktör 
yük değerlerinin .50 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Faktör analizi sonucunda 3 faktör 
oluştuğu ve döndürme sonrası 1. Faktörün toplam varyansın %25,97’sini, 2. Faktörün toplam 
varyansın %19,72’sini ve 3. Faktörün toplam varyansın %18,15’ini açıkladığı görülmektedir. 
Elde edilen 3 faktör toplam varyansın %63,83’ünü açıklamaktadır. Okul Temelli Mesleki 
Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği’ni (OTMGODÖ) oluşturan alt faktörlerden 1. alt 
faktöre “Katılımda Açıklık”; 2. alt faktöre “Mesleki Gelişim İmkânı”;  3. alt faktöre ise 
“Gelişim Sorumluluğu” adı verilmiştir. Katılımda açıklık alt faktörü 1, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 20 
numaralı sorulardan; mesleki gelişim imkânı alt faktörü 2, 3, 9, 13, 15, 18 numaralı 
sorulardan, gelişim sorumluluğu alt faktörü ise 4, 7, 10, 12, 16, 19 numaralı sorulardan 
oluşmaktadır. 

Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha değerleri ölçeğin tümü için 
.95; 1. alt faktör (katılımda açıklık) için .91; 2. alt faktör (mesleki gelişim imkanı) için .89 ve 
3. alt faktör (gelişim sorumluluğu) için .86 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler ölçeğin 
iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Araştırmanın nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlamak için Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu’ndan 
yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda araştırmanın bulgular kısmında da 
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izlenebileceği gibi, okul temelli mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, 
planlanmasında, karşılanmasında öğretmenlerin okullarındaki genel duruma yönelik 
değerlendirmeleri ile paydaşların (veliler, öğrenciler gibi) bu sürece olan katkılarına yönelik 
görüşlerinin alınmasına yönelik sorular sorulmuştur. 

Verilerin Toplanması 
Veriler araştırmacılar tarafından öğretmenlere bizzat ulaşılarak toplanmıştır. Mayıs 2015’de 
okullarda dağıtılan ölçek geri toplanarak SPSS 22 paket programına girilmiştir. Öğretmenlerin 
ölçeği doldurması yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Dağıtılan 302 formdan 22 tanesi tam 
doldurulmadığı, eksik doldurulduğu veya doğruluğundan şüphe edildiği için atılmış, 280 form 
ile verilerin analizine geçilmiştir. Nicel veriler toplandıktan sonra nitel kısım için gönüllü 
öğretmenlere ulaşılmış, görüşmenin amacı kendilerine söylenmiş ve görüşme için uygun 
zaman belirlenmiştir. Görüşmeler görüşülen öğretmenlerin okullarında yapılmıştır. Görüşme 
yapılan ortamlar seçilirken dikkat dağıtıcı herhangi bir durum oluşmamasına özen 
gösterilmiştir. Görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. Katılımcıların izinleri alınarak 
görüşmelerin ses kayıtları alınmış ve görüşmeler sonrasında ses kayıtları dinlenerek yazıya 
aktarılmıştır.   

Verilerin Çözümlenmesi 
Nicel kısma ait verilerin çözümlenmesi için SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. 
Ölçekte Tamamen Katılmıyorum 1 puan; Katılmıyorum 2 puan; Orta Derecede Katılıyorum 3 
puan; Katılıyorum 4 puan; Tamamen Katılıyorum 5 puan olarak değerlendirilmiştir. 
Öğretmenlerin algılarını ortaya koymak amacıyla aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar 
kullanılmıştır. Elde edilen aritmetik ortalamanın hangi aralığa tekabül ettiğini belirtmek için 
puan aralıkları hesaplanmıştır. Buna göre puan aralıkları “Hiç Katılmıyorum 1.00–1.79”, 
“Katılmıyorum 1.80–2.59”, “Orta Derecede Katılıyorum 2.60–3.39”, “Katılıyorum 3.40–
4.19”, “Tamamen Katılıyorum 4.20–5.00” olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan yüksek puan 
öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişim ortamlarını daha olumlu değerlendirdiklerine 
işaret etmektedir. 

Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik algılarının cinsiyetlerine 
göre farklılaşma durumları bağımsız gruplar t testi ile kıdeme ve okul türüne göre farklılıkları 
ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) çözümlenmiştir.  ANOVA sonucunda farklılık elde 
edildiğinde farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Scheffe analizi 
yapılmıştır. Öğrenim durumuna göre gruplar incelendiğinde “Ön lisans” grubunda 5 kişi 
olduğu için nonparametrik test olan Kruskal Wallis-H testine karar verilerek farklılıklar 
sınanmıştır. 

Araştırmanın nitel kısmındaki verilere ise “içerik analizi” uygulanmıştır. İçerik analizi 
sonucunda veriler kategoriler, temalar ve kodlar ortaya konacak biçimde sayısallaştırılmış ve 
tablolar aracılığıyla sunularak yorumlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sorulara verdikleri 
cevaplar doğrudan alıntılar yapılarak bulguların ve yorumların zenginleştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Öğretmen görüşleri aktarılırken (Ö1, Ö2 gibi) kodlar 
kullanılarak öğretmenlerin kimliklerinin gizli kalması sağlanmıştır. 
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BULGULAR 
Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamlarını değerlendirmelerine yönelik 
algılarını belirlemek amacıyla oluşturulan Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını 
Değerlendirme Ölçeği’nde yer alan maddelere yönelik aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği’nde Yer Alan 
Maddelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 OKULUM/ OKULDAKİ ORTAM  ss 

KATILIMDA 
AÇIKLIK 

1. Öğretmenlerin kariyer gelişimlerine olanak tanır. 2,96 1,10 
5. Öğretmenlerin başarılarını kanıtlarıyla ortaya koyar. 3,13 1,05 
6. Veliyi eğitim sürecine katarak olumlu bir okul kültürünün oluşmasını sağlar. 3,09 1,09 
8. Şeffaf ve hesap verilebilir bir eğitim ortamı sağlar. 3,04 1,12 
11. Velinin eğitim sürecine katılarak yapılan çalışmaların kalıcılığını sağlayacağı 
ortamları destekler. 3,29 1,13 

14. Öğretmenlerin kurumlarla ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmasına fırsat verir. 3,28 1,03 
17. Sorunların giderilmesinde yakın çevre olanaklarının tespit edilmesini sağlar. 3,16 1,09 
20. Sorunların giderilmesinde yakın çevre olanaklarının işe koşulmasını sağlar. 2,99 1,15 

MESLEKĠ 
GELĠġĠM ĠMKÂNI 

2. Okulun gelişmesinde öğretmenlerin görüşlerine önem verir. 3,24 1,15 
3. Öğretmenleri deneyimlerini paylaşmaya özendirir. 3,16 1,16 
9. Öğretmenlerin birbirinin mesleki performanslarını en üst düzeye çıkarmasına imkân 
sağlar. 3,04 1,12 

13. Öğretmenin okul içindeki öğrenme ihtiyaçlarını karşılar. 3,16 1,08 
15. Öğretmenlerin yeterliklerini artıracak bir ortam sağlar. 2,97 1,20 
18. Öğretmenlerin mesleki tartışmaları için fırsat sunar. 3,13 1,16 

GELĠġĠM 
SORUMLULUĞU 

4. Öğretmenlerin okulun gelişimi ile ilgili eleştirel fikirlerini açıklayabileceği bir ortam 
sunar. 3,36 1,03 

7. Öğretmenlerin ekip çalışmaları gerçekleştirebileceği bir ortamı destekler. 3,39 1,10 
10. Öğretmenlerin öğrencilerinin gelişiminden sorumlu olacakları yeni bir öğrenme 
kültürü oluşturmalarını destekler. 3,25 1,03 

12. Öğretmenlerin kendilerinin gelişiminden sorumlu olacakları yeni bir öğrenme kültürü 
oluşturmalarını destekler. 3,25 1,10 

16. Öğretmenlerin gelişiminden kendilerinin sorumlu olacağı bir öğrenme kültürüne 
sahiptir. 3,35 1,12 

19. Öğretmenlerin okulun gelişiminden sorumlu olacakları yeni bir öğrenme kültürü 
oluşturmalarını desteklemektedir. 3,17 1,10 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin katılım dereceleri bütün maddelerde “orta derecede 
katılıyorum” seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği ve Boyutlarının 
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Boyut  ss 

Katılımda Açıklık 3,12 0,87 
Mesleki Gelişim İmkânı 3,12 0,92 
Gelişim Sorumluluğu 3,30 0,83 
TOPLAM 3,17 0,80 

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmenlerin katılım dereceleri ölçeğin tüm alt boyutlarında 
“orta derecede katılıyorum” seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. 

x

x
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Tablo 3. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Puanlarının 
Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 

Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 
Cinsiyet n  ss  Testi 

t sd p 
Erkek 138 3,21 ,82 ,07 ,800 278 ,424 Kadın 42 3,13 ,77 ,06 

Tablo 3’de görüldüğü üzere öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını 
Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda grupların 
aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (t=,800; p>,05). Ölçeğin alt 
boyutlarında da cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>,05). 

Tablo 4. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Puanlarının 
Kıdem DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
Kıdem yılı n  ss Var. K. KT sd KO F p 

5-10 115 3,19 ,70 G.Arası 1,20 3 ,40 

,63 598 
11-15 1 3,09 ,79 G.Ġçi 176,14 276 ,64 
16-20 7 3,27 ,95 Toplam 177,34 279  
21+ 7 3,11 ,83     

Toplam 80 3,17 ,80     

Tablo 4’de görüldüğü üzere öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını 
Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (F=.63; p>.05). 
Ölçeğin alt boyut puanlarında da kıdem değişkenine göre anlamlı (p>.05) bir farklılık 
belirlenmemiştir. 

Tablo 5. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Puanlarının 
Öğrenim Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
Puan Gruplar      

OTMGOD Ölçeği 

Önlisans 5 169,40 

2,63 2 ,269 
Lisans 235 142,81 

Lisansüstü 40 123,33 
Toplam 280  

Tablo 5’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki 
Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği puanlarının öğrenim durumu değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H 
analizi sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır 
( =2,63; p>,05). Ölçeğin alt boyut puanlarında da öğrenim durumu değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>,05). 

 
 
 

x xSh t

x

N sirax 2x sd p



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 409 

Tablo 6. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Puanlarının 
Okul Türü DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 

Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup    Var. K.      

OTMGOD 
Ölçeği 

İHL 5 2,97 ,65 G.Arası 13,66 2 6,83 

11,56 ,000 
AL 130 3,01 ,81 G.Ġçi 163,67 277 ,59 
ML 05 3,46 ,77 Toplam 177,34 279  

Toplam 80 3,17 ,80     

Tablo 6’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki 
Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının okul türü değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur 
(F=11,56; p<.001). Ardından varyans homojenliği denetlenerek varyansların homojen olduğu 
bulunmuştur ( =1,28; p>.05) ve bu nedenle farkın kaynağı için Scheffe testi uygulanmıştır. 

Tablo 7. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Puanlarının 
Okul Türü DeğiĢkenine Göre Hangi Gruplar Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Scheffe Testi Sonuçları 
Gruplar  (i) Gruplar (j)    

İHL AL -,04 ,13 ,948 
ML -,49 ,14 ,002 

AL İHL ,04 ,13 ,948 
ML -,44 ,10 ,000 

ML İHL ,49 ,14 ,002 
AL ,44 ,10 ,000 

Tablo 7’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki 
Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği ortalamalarının hangi gruplar arasında farklılaştığını 
belirlemek amacıyla yapılan Scheffe analizi sonucunda anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Farklılığın Meslek Lisesi lehine olduğu saptanmıştır. Meslek Lisesi öğretmenlerinin okul 
temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik olarak İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve 
Anadolu Lisesi öğretmenlerinden daha olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Diğer grupların 
aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır (p>,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f x ss
N x ss KT Sd KO F p

ji xx xSh p
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Tablo 8. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Alt Boyut 
Puanlarının Okul Türü DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek 

Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup    Var. K.      

Katılımda Açıklık 

İHL 5 3,03 ,68 G.Arası 13,73 2 6,87 

9,75 .000 
AL 130 2,92 ,90 G.Ġçi 195,03 277 ,70 
ML 105 3,40 ,82 Toplam 208,76 279  
Toplam 80 3,12 ,87     

Mesleki GeliĢim 
Ġmkânı 

İHL 5 2,92 ,81 G.Arası 8,98 2 4,49 

5,48 .005 
AL 130 3,00 ,88 G.Ġçi 227,07 277 ,82 
ML 105 3,35 ,97 Toplam 236,06 279  
Toplam 80 3,12 ,92     

GeliĢim 
Sorumluluğu 

İHL 5 2,94 ,72 G.Arası 21,32 2 10,66 

17,27 .000 
AL 130 3,14 ,83 G.Ġçi 170,99 277 ,62 
ML 105 3,64 ,75 Toplam 192,32 279  
Toplam 80 3,30 ,83     

Tablo 8’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki 
Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının okul türü değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda katılımda açıklık alt boyutunda (F=9,75; 
p<.001), mesleki gelişim imkânı alt boyutunda (F=5,48; p<.01) ve gelişim sorumluluğu alt 
boyutunda (F=17,27; p<.001) grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı 
bulunmuştur. Bu sonucun ardından tamamlayıcı analizlere geçilmiştir. Hangi analizin 
kullanılacağına karar vermek amacıyla öncelikle varyans homojenliği denetlenmiş ve tüm alt 
boyutlarda sırasıyla varyansların homojen olduğu bulunmuştur ( =2,29; p>.05; =2,39; 
p>.05; .95; p>.05 ). Bu nedenle tüm alt boyutlarda Scheffe testi tercih edilmiş sonuçlar 
aşağıda verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f x ss
N x ss KT Sd KO F p



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 411 

Tablo 9. Okul Temelli Mesleki GeliĢim Ortamını Değerlendirme Ölçeği Alt Boyut 
Puanlarının Okul Türü DeğiĢkenine Göre Hangi Gruplar Arasında FarklılaĢtığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları 
Puan Gruplar  (i) Gruplar (j)    

Katılımda Açıklık 

İHL 
AL .11 .15 .760 
ML -.37 .15 .048 

AL 
İHL -.11 .15 .760 
ML -.48 .11 .000 

ML 
İHL .37 .15 .048 
AL .48 .11 .000 

Mesleki GeliĢim 
Ġmkânı 

İHL 
AL -.08 .16 .866 
ML -.43 .16 .031 

AL 
İHL .08 .16 .866 
ML -.34 .12 .016 

ML 
İHL .43 .16 .031 
AL .34 .12 .016 

GeliĢim 
Sorumluluğu 

İHL 
AL -.20 .14 .326 
ML -.70 .14 .000 

AL 
İHL .20 .14 .326 
ML -.50 .10 .000 

ML 
İHL .70 .14 .000 
AL .50 .10 .000 

Tablo 9’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki 
Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği alt boyut ortalamalarının hangi gruplar arasında 
farklılaştığını belirlemek amacıyla yapılan Scheffe analizi sonucunda anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Tüm boyutlarda Meslek Lisesi öğretmenlerinin İmam Hatip Lisesi öğretmenleri 
ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinden okul temelli mesleki gelişimde okul ortamına yönelik 
daha olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Diğer grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 
farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişme ait görüşlerinin daha derinlemesine alınması 
amacıyla, araştırmanın yöntem kısmında ayrıntılarının verildiği 30 öğretmenle görüşmeler 
yapılmış ve elde edilen verilerden ortaya içerik analizi ile çıkartılan bulgular bu kısımda 
verilmiştir.  

“Mesleki gelişim ihtiyaçlarınızı okul merkezli olarak karşılayabileceğinizi düşünüyor 
musunuz? Bu hususta okulunuzun güçlü ve zayıf yönleri nedir? Sorusuna ait öğretmenlerin 
görüşlerinin analizi Tablo 10’da verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

ji xx xSh p
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Tablo 10. Mesleki GeliĢim Ġhtiyaçlarının Okul Merkezli Olarak KarĢılanması, Okulun 
Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Kategori Tema Kod 

Öğretmenlerin Mesleki 
Ġhtiyaçları 

Okulun Güçlü Yönleri  Evet, karşılar (f=19) 
 Eğitim kadrosu (f=10) 
 Yönetim kadrosu (f=7) 
 Okulun merkeziliği (f=6) 
 Velilerin bakış açısı (f=3) 

Okulun Zayıf Yönleri  Hayır, karşılamaz (f=11) 
 Eğitim sistemi (f=9) 
 Fiziksel donanım (f=8) 
 Öğrenci kalitesi (f=3) 

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenler mesleki ihtiyaçlarının okul merkezli olarak 
karşılanabileceği  (f=19) veya okul merkezli olarak karşılanamayacağı (f=11) sebeplerini 
açıklayarak değerlendirmişlerdir. Genel olarak bakıldığında öğretmenlerin çoğunluğunun 
mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul merkezli karşılanabileceğini düşündüğü anlaşılmaktadır. 
Katılımcılar mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul tarafından karşılanması sürecinde okullarının 
güçlü yönlerini daha sıklıkla okulun güçlü bir eğitim ve yönetim kadrosuna sahip olmalarına 
vurgu yaparak belirtmişlerdir. Zayıf yönler olarak verdikleri cevaplarda, eğitim sistemi (f=9), 
fiziksel donanım (f=8) kodlarına vurgu yapmışlardır. En temelde okulun eğitim kadrosu 
okulun güçlü yanını oluştururken, eğitim sistemi ve fiziksel donanım ise okulun zayıf yanını 
oluşturmaktadır. Bu noktada okulun donanımsal gelişiminin eğitim kadrosunu geliştireceği 
görüşü ortaya çıkmaktadır. 

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

“…Merkezi bir okul olduğundan dolayı aslında karşılanabilecek bir ortamı var. Okulun 
eğitim sisteminden kaynaklanan bir zayıf yönü var. Güçlü yönleri daha fazla aslında. Eğitim 
kadrosu güçlü, yönetim kadrosu güçlü, velilerin öğrenciye ve okula bakış açıları güçlü. Ama 
sistemden kaynaklanan bazı eksiklikler bu güçlü yönleri azaltmaktadır. Okulun fiziksel 
donanımının yeterli olmaması da zayıf yanlarından biri sayılabilir. (Ö1)…” 
“…Evet karşılanabilir. Okulumuzun bu konuda güçlü yanları deneyimli ve başarılı bir 
kadroya sahip olması, okul yöneticilerinin bize rehber olabilme yetisine sahip olmaları 
gösterilebilir. Zayıf yanı ise okulun sistemsel konumu olabilir. (Ö14)...” 
“…Hayır karşılanamaz. Okulumuzda öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak 
için herhangi bir çalışma olmuyor. Okul idaresi öğretmenlerin mesleki çalışmalara 
katılmaları konusunda sorun çıkarmıyor. Ancak mesleki gelişmelerine katkıda olmak 
amacıyla herhangi bir çalışmada bulunmuyor. (Ö19)…” 
Ö1 ve Ö14 te yer alan ifadelerden hareketle öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul 
merkezli olarak karşılanabileceğini ve bu konuda güçlü yönün okul kadrosu olduğu 
vurgulanırken, zayıf yön olarak sistemsel kaynaklı eksiklikler olduğu vurgulanmaktadır. 
Mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul merkezli olarak karşılanmayacağını ifade eden diğer bir 
öğretmen de (Ö19) okul yönetiminin bu konuda olumsuz etkisini ortaya koymuştur. Tüm 
görüşler ve araştırmanın nicel kısmından da gelen bulgularla birleştirildiğinde öğretmenlerin 
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çoğunluğunun mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul merkezli olarak karşılanabileceğini ama bu 
konuda bazı eksik yönlerin varlığına vurgu yaptıklarını söylemek mümkündür. 

 “Okul ortamının öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit etme ve bu ihtiyaçların giderilmesi 
noktasında nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna ait öğretmenlerin 
görüşlerinin analizi Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. Okul Ortamının Öğretmenlerin Ġhtiyaçlarını Tespit Etme ve Bu Ġhtiyaçların 
Giderilmesi 

Kategori Tema Kod 

Öğretmenlerin Mesleki 
Ġhtiyaçları Okulun Etkisi 

 Okul ortamı (f=11) 
 Fiziksel donanım (f=10) 
 Zümre toplantıları (f=9) 
 Yönetici desteği ve yetkisi (f=6) 

Tablo 11 incelendiğinde öğretmenler, okul ortamı (f=11), fiziksel donanım (f=10), zümre 
toplantıları (f=9), yönetici desteği ve yetkisi (f=6), kodlarına vurgu yapmışlardır. Öğretmenler 
okul ortamının ve zümre toplantılarının ihtiyaçları tespit etmede etkili olacağını düşünürken 
bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da fiziksel donanımı önemli bir etken olarak 
görmektedir. 

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

 “…Okulda tüm eksiklikler ve tüm artılar bulunur. O nedenle hizmet içi eğitim yerine, yerinde 
okulda eğitim olmalıdır  (Ö5)...” 
“…Bu iş yapılacaksa bunun yapılacağı yani ihtiyaçları tespit edilme işinin yapılacağı 
giderileceği en iyi ortam okul ortamıdır. Çünkü nasıl bir marangoz en iyi kendini 
marangozhane de geliştirip deneyimlendiriyorsa öğretmenin marangozhanesi de okuldur 
(Ö21)…” 
“…okullar bu eksikliği belirleme yetisine sahipler fakat bu ihtiyaçların giderilmesinde 
herhangi bir etkileri olmuyor. Bence okullar bu konuda çok yetkisizdir. (Ö28)…” 
“…İyi bir donanım varsa öğretmen de kendini ona göre dizayn etmek zorunda kalır. Örneğin 
iyi bir laboratuvar varsa öğretmen de o laboratuvarı kullanabilecek donanıma sahip olmaya 
çalışır. Okul zümre toplantılarını arttırmalı veya bu toplantıların niteliğini arttırmalıdır. 
(Ö2)…” 
“…Öğretmenlerin ihtiyaçlarını çok iyi tespit ettiklerini düşünüyorum ama bu konuda 
yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü okulların öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeleri 
için ellerinde bir araç yok. Akademiden bir destek alamıyorlar, kurumsal bir destek 
alamıyorlar, Milli Eğitimden destek alamıyorlar. Bu da okulun elini bağlıyor aslında. Ama 
hangi öğretmenin eğitim konusunda kendini geliştirmesi gerektiğinin farkındalar. Yani 
öğretmenlerin değerlendirebiliyorlar ama yönlendiremiyorlar. (Ö25)…” 
Ö2, Ö5, Ö21, Ö25 ve Ö28’ de yer alan ifadelerden hareketle öğretmenlerin okul ortamının 
öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit edebildiğini fakat bu konuda sistemden veya 
okulun yapısal fonksiyonundan dolayı eksiklikleri giderme konusunda herhangi bir çalışma 
yapılmadığına vurgu yapmışlardır. Tüm görüşler ve araştırmanın nicel kısmından da gelen 
bulgularla birleştirildiğinde okul ortamının öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit 
edebildiklerini ama bu konuda çalışma yapılmadığı söylenebilir. 
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“Okul ortamının öğretmenlerin kariyer gelişim planlamasına sunduğu katkılar nelerdir?” 
sorusuna ait öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Okul Ortamının Öğretmenlerin Kariyer GeliĢim Planlamasına Sunduğu 
Katkılar 

Kategori Tema Kod 

Kariyer Planlaması Kariyer GeliĢimine Katkı 

 Katkı Sağlamaz (f=18) 
 Ders programının düzenlenmesi (f=9) 
 Hizmet içi eğitim (f=8) 
 Direnç (f= 6) 

Tablo 12 incelendiğinde öğretmenler, katkısı sağlamaz (f=18), ders programının 
düzenlenmesi (f=9), hizmet içi eğitim (f=8), direnç (f=6) kodlarına vurgu yapmıştır. Genel 
olarak öğretmenler okul ortamının kariyer gelişimine bir katkı sağlamadığını düşünmektedir.  

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

“…Okul ortamının kariyer gelişimine etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öncelikle 
öğretmen buna ihtiyaç duyabilmeli. (Ö1)…” 
“…Okul ortamında aslında sürekli bir rutin bir tekrar hatta yeniliğe karşı bir direnç 
olduğunu bile düşünüyorum. Sadece kişisel motivasyonla bazı öğretmenler kendilerini 
geliştirebilirlerse geliştiriyorlar. Okul daha çok gelişim ve yeniliğe engel oluyorlar. Çünkü 
yöneticiler ve veli yenilik ve gelişimden daha çok sadece başarıya odaklılar. (Ö19)…” 
“… İlk yıllarda belki bu tür uygulamalar öğretmenlerin kafasına takılabilir ve verimi ile 
motivasyonunu düşürebilir ama ilerleyen yıllarda bu öğretmenler müdürden değil öğrenciden 
motive olarak iş yaşamına devem eder. (Ö10)…” 
“…Okulun bu konuda bir katkısı yok sadece yüksek lisans veya lisans okuyan öğretmenlere 
yapılan ders programı konusunda katkı sunuyor. Onun dışında bir katkısı yok. (Ö8)…” 
Ö1 ve Ö19 da yer alan ifadelerden hareketle öğretmenlerin kariyer gelişimi için kendilerinin 
istekli olması gerektiği ancak okul ortamının bu gelişime destek vermediği hatta engel olduğu 
vurgulanmaktadır. Okul ortamının kariyer gelişimine katkısını yetersiz bulan diğer bir 
öğretmen de (Ö8) sadece lisansüstü yapanlar için ders programlarında bir kolaylaştırma 
yapıldığını vurgulamıştır. Tüm görüşler ve araştırmanın nicel kısmından da gelen bulgularla 
birleştirildiğinde okul ortamının kariyer gelişimine katkısının yeterli seviyede olmadığını 
söylemek mümkündür. 

“Okulunuzda öğretmenlerin kendi bakış açılarını ve tecrübelerini meslektaşlarıyla 
paylaşabilecekleri, değerlendirme yapabilecekleri bir okul ortamı oluşturmak için yapılan 
çalışmaları değerlendirebilir misiniz?” sorusuna ait öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo 
13’de verilmiştir. 

Tablo 13. Okuldaki Öğretmenlerin Kendi BakıĢ Açılarını ve Tecrübelerini 
MeslektaĢlarıyla PaylaĢabilecekleri, Değerlendirme Yapabilecekleri Bir Okul Ortamı 
Kategori Tema Kod 

Mesleki PaylaĢım MeslektaĢ Ortamı 

 Çalışma yok (f=16) 
 Zümre toplantısı (f=14) 
 Öğretmenler kurulu (f=10) 
 Piknik ve gezi (f=9) 
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Tablo 13 incelendiğinde öğretmenler, çalışma yok (f=16), zümre toplantısı (f=14), 
öğretmenler kurulu (f=10), piknik ve gezi (f=9) kodlarına vurgu yapmıştır. Öğretmenlerin 
kendi bakış açılarını veya tecrübelerini paylaşabilecekleri bir okul ortamının yaratılmasına 
yönelik bir çalışmanın olmadığını, bunun yerine alabilecek ortamların ise toplantılar ve 
kurullar olduğunu düşünmektedirler. 

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

“…Zümre toplantıları, şube öğretmenler kurulu ve genel kurulda tüm bunları tartışabiliyor ve 
deneyimlerimizi aktarabiliyoruz. (Ö15)…” 
“…Bu konuda sık sık toplantılar yapılıyor. Her ay rutin bilgilendirme toplantıları yapılıyor. 
(Ö30)…” 
“…O şekilde oluşturulmuş bir ortam yok daha çok gruplar arasında böyle bir paylaşım 
olabiliyor. Ama kurumsal olarak yapılan bir şey yok. Daha çok bunların zümre toplantılarıyla 
yapılabileceği iddiası var ama buda daha çok bir iddiadan ibaret kalıyor ne yazık ki. 
(Ö30)…” 
“…Çeşitli geziler ve piknikler yapılarak o ortamlarda kaynaşma ve değerlendirme yapılıyor. 
Zümre toplantıları ve şube öğretmenler kurul toplantıları oluyor. (Ö8)…” 
Ö15 ve Ö30 da yer alan ifadelerden, okulda yapılan toplantıların öğretmenlerin kendi bakış 
açılarını ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri, değerlendirme yapabilecekleri 
bir okul ortamı oluşturmak için yapılan çalışmalar olduğunu belirtmişlerdir. Ö8 ise bu 
toplantıların dışında yapılan gezi ve pikniklerine vurgu yapmıştır. Tüm görüşler ve 
araştırmanın nicel kısmından da gelen bulgularla birleştirildiğinde öğretmenlerin mesleki 
tecrübelerini aktarabilecekleri çeşitli çalışmalar olmasına rağmen yetersizliğini vurguladığı 
söylenebilir. 

“Okulunuzda öğretmenlerin eğitim ve öğretim ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenip 
uygulayabilecekleri bir okul ortamı oluşturmak için yapılan çalışmalar nelerdir?” sorusuna ait 
öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo 14’de verilmiştir. 

Tablo 14. Okuldaki Yeni GeliĢmeleri Öğrenebilecekleri Okul Ortamı 
Kategori Tema Kod 

Mesleki PaylaĢım Mesleki Yenilenme 

 Çalışma yok (f=18) 
 Resmi duyurular (f=8) 
 Okul panosu (f=8)  
 Yönetmelik ve yasalar (f=6) 
 Kişisel ve gruplar arası (f= 3) 

Tablo 14 incelendiğinde öğretmenler, çalışma yok (f=18), resmi duyurular (f=8), okul panosu 
(f=8), yönetmelik ve yasalar (f=6), kişisel ve gruplar arası (f=3) kodlarına vurgu yapmıştır. 
Öğretmenlerin yeni gelişmeleri öğrenip uygulayabilecekleri okul ortamının oluşturulmasına 
yönelik bir çalışma olmadığını, yeni gelişmelerin panolar veya resmi duyurular yoluyla 
yapıldığını düşünmektedirler. 

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

“…Hayır, bu konuda herhangi bir çalışma yok ne yazık ki. Bu genellikle gruplar arasında 
veya kişisel kalıyor. (Ö25)…” 
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 “…Okul bazında çalışma görmedim genelde kişi kendine göre gelişim sağlıyor. Ya da 
gruplar arasında paylaşım oluyor. (Ö12)…” 
“…Öğretmenlerin eğitim ve öğretim ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmeleri için özellikle 
il genelinde gerçekleştirilen proje- eğitim vb. paylaşımlardan haberdar olması 
sağlanmaktadır. Yeni gelişmeleri uygulama konusunda öğretmenlere herhangi bir sıkıntı 
çıkartılmamaktadır. Bununla beraber bu gibi bir okul ortamı oluşturmak için yapılan bir 
çalışma bulunmamaktadır. (Ö18)…” 
“…Öğretmenler odasında bir pano var o panoda tüm arkadaşlar paylaşımda bulunuyorlar 
yenilikler ve değişiklikler olunca. Ayrıca iyi örnekler de orada paylaşılabiliyor. (Ö24)…” 
Ö25’in ifadesine göre öğretmenlerin okuldaki yeni gelişmeleri öğrenebilecekleri bir okul 
ortam bulunmamaktadır ve bu konuda bir çalışmada yapılmamaktadır. Ö12, Ö18 ve Ö24’te 
yer alan ifadelerden hareketle öğretmenlerin yeni gelişmeleri resmi duyurular ve panolar 
aracılığıyla paylaşıp öğrendikleri vurgulanmaktadır. Tüm görüşler ve araştırmanın nicel 
kısmından da gelen bulgularla birleştirildiğinde öğretmenlerin bir kısmının yeni gelişmelerin 
öğrenilebileceği bir okul ortamı olmadığını, bir kısmının da sadece resmi duyuru ve panolar 
yardımıyla yapıldığını vurgulamışlardır. 

 “Sizce okul temelli mesleki gelişim sürecinde velilerin de rol almasının ne gibi etkileri olur?” 
sorusuna ait öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo 15’ de verilmiştir. 

Tablo 15. Mesleki GeliĢim Sürecinde Velinin Rolü 
Kategori Tema Kod 

Mesleki GeliĢim Veli Etkisi 

 Olumlu etki (f=11) 
 Olumsuz etki (f=12)  
 Etkisi olmaz (f=7) 
 Geri dönüt (f=11) 
 Çok seslilik (f=8) 
 Bilinçsiz veli (f=15) 

Tablo 15 incelendiğinde öğretmenler, olumlu etki  (f=11), olumsuz etki (f=12), etkisi olmaz 
(f=7) şeklinde sebeplerini açıklayarak kodlara vurgu yapmıştır. Katılımcılar olumlu etki 
olarak verdikleri cevaplarda, geri dönüt (f=11) koduna vurgu yapmışlardır. Olumsuz etki 
olarak verdikleri cevaplarda, bilinçsiz veli (f=15) koduna vurgu yapmışlardır. Ayrıca 
katılımcılar, çok seslilik (f=8) kodunu da hem olumlu hem olumsuz etki olarak 
değerlendirilmişlerdir. Öğretmenler, velinin mesleki gelişim sürecine etkisinde velinin bilinçli 
hareket etmesi ile olumlu etki elde edilebileceğini, bilinçsiz veli profilinin mesleki gelişime 
olumsuz katkısı olacağını düşünmektedir. 

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

“…Velilerin rol alması etkili olur yalnız seviyesi yüksek olan velilerin rol alması gerekir. Tabi 
bunu belirlemek için de belirli bir standart konması gerekir. Öncelikle velilerin seviyesini 
arttırmak gerek. Yoksa çok seslilik her zaman güzeldir. Ama dediğim gibi bilen bilinçli 
velilerin olması gerekir. Ama ben yine de velilerin çok fazla okula girmesi taraftarı değilim. 
(Ö1)…” 
“…Velilerin geri dönüt açısından çok fazla katkısı olabilir. Ayrıca velilerin beklentisi bizim 
hedeflerimiz için de bir kriter olabilir. Yaptığımız çalışmaların bize yansımalarını 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 417 

gösterebilirler. Tabi bilinçsiz veliler öğretmenlerin şevkini kırabilir ama yine de ben velilerin 
bu süreçte olmalarını isterim. (Ö19)...” 
“Velilerin rol alması hem iyi olur hem de kötü olur. Örneğin bilinçsiz veliler yanlış 
yönlendirme yapabilir ama eksikliklerin bildirilmesi noktasında bize bir bilgi verebilir. 
(Ö27)…” 
“…Kesinlikle veliler rol almamalı çünkü velilerin tarafsız olması mümkün değil. Çocuğuna 
yüksek not veren veya işine gelen öğretmeni mükemmel bulurken hoşuna gitmeyeni bilinçsizce 
eleştirebiliyor. (Ö23)…” 
Ö1, Ö19 ve Ö27 de yer alan ifadelerden, öğretmenlerin mesleki gelişim sürecine veli 
katılımının olmasını vurgulamış ve yine aynı ifadelerde bu velilerin seviyesi yüksek ve 
bilinçli olasının önemi vurgulanmıştır. Velilerin rol almaması gerektiğini söyleyen diğer bir 
öğretmen de (Ö23) velilerin tarafsız olamayacağını o nedenle rol almaması gerektiğini 
vurgulamıştır.  

“Okul ortamının mesleki gelişime elverişli olması öğrencilerin eğitim-öğrenim sürecine ve 
gelişimine katkısı neler olur?” Sorusuna ait öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo 16’da 
verilmiştir. 

Tablo 16. Mesleki GeliĢimin Eğitim-Öğrenim Sürecine Etkisi 
Kategori Tema Kod 

Mesleki GeliĢim Öğrencilere Etki 

 Akademik başarı (f=13) 
 Eğitim kalitesi ve kalıcılığı (f=10) 
 Sosyal başarı (f=9) 
 Yenilenme (f=8) 
 Açık bir eğitim ortamı (f=4) 

Tablo 16 incelendiğinde öğretmenler, akademik başarı (f=13), eğitim kalitesi ve kalıcılığı 
(f=10), sosyal başarı (f=9), yenilenme (f=8),  açık bir eğitim ortamı (f=4) kodlarına vurgu 
yapmıştır. Öğretmenlerin mesleki gelişiminin öğrencilere yansımasının akademik başarı ve 
eğitimin kalitesinin/kalıcılığının artması şeklinde değerlendirmektedirler. 

Yöneltilen soruda elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 

“…Tabi ki çok fazla katkı sunar. Bilimsel olarak, sosyal olarak ve sanatsal olarak gelişir. Bu 
üçünün beraber gelişmesi çok önemlidir. Eğer öğretmenler gelişirse okul gelişir, öğrenciler 
gelişir ve ülke gelişir. (Ö3)…” 
“…Öğrenciler belirli bir formu ve kalıbı olan bir grup değil aksine çok değişken bir grup. Bu 
açıdan mesleki çalışma yaparken insanı kendini yenilemesi çok önemli. Bu gelişim yapılırken 
öğrencilerin akademik yapısını ve daha mutlu bir öğrenme ortamı oluşturacaktır. (Ö18)...” 
Ö3 ve Ö18 deki ifadelerden öğretmenlerin mesleki gelişimin eğitim-öğretim sürecine olumlu 
katkı yapacağını, eğitim sürecine mutluluk, kalıcılık ve kalite yükseltisi getireceğini 
vurgulamışlardır. Tüm görüşler ve araştırmanın nicel kısmından elde edilen bulgularla 
birleştirildiğinde öğretmenler mesleki gelişimin eğitim öğretim sürecine olumlu katkı 
yaptığını vurgulamışlardır. 
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TARTIġMA VE SONUÇ 
İnsanların yaşamlarının her alanında etkisini gösteren küreselleşme açık bir sistem olması 
nedeniyle eğitim sistemini dolayısıyla okulları da etkilemektedir. Küreselleşme ile birlikte 
bireylerin ve toplumların yaşadığı çağa ayak uydurma hızı okulların kendilerini 
geliştirmesiyle hızı ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir. 

 Okulların kendini geliştirmesi ise en etkili ve verimli şekilde yerelleşmeyle ve bunun 
gerekliliği olan okul merkezli yönetimlerle mümkün olmaktadır. Okul merkezli yönetimlerde 
okul ve çevre etkileşiminin artması aynı zamanda okulun yöneticilerine ve öğretmenlerine 
düşen sorumlulukları da arttırmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki gelişimi önem 
kazanmaktadır. Okul merkezli yönetimlerde öğretmenin gelişimini sağlayan okul temelli 
mesleki gelişim modeli uygulanmaktadır. Okul temelli mesleki gelişimin uygulandığı 
okullarda öğrenmeye dayalı ve açık bir okul kültürünün olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde kendi okul ortamlarını değerlendirdikleri 
araştırmamızda elde edilen bulgulara göre; öğretmenler okul ortamlarının “Orta Derecede 
Katılıyorum” düzeyinde okul temelli mesleki gelişime uygun olduğunu düşünmektedir. 
“Katılımda Açıklık”, “Mesleki Gelişim İmkânı” ve “Gelişim Sorumluluğu” alt boyutlarında 
öğretmenlerin “Orta Derecede Katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdiği görülmektedir. Elde 
edilen bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin okul ortamlarının mesleki gelişimlerine 
yönelik katkısını orta seviyede değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. 

Yapılan analizlerde cinsiyete, kıdeme ve öğrenim durumuna göre farklılaşma görülmemesi, 
farklılaşmanın sadece okul türüne bağlı olması okul temelli mesleki gelişimde okul 
kültürünün/ortamının mesleki gelişime ihtiyaç hissettirdiği gerçeğini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Bu durum MEB (2007) tarafından da açıkça belirtilmektedir. Meslek lisesi, 
Anadolu lisesi ve imam hatip lisesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre meslek 
lisesindeki öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişimle ilgili daha olumlu algıya sahip 
oldukları görülmektedir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir, bu olası sebepler arasında çalışılan 
mesleki/teknik alanlardaki gelişmelerin daha yoğun ve hızlı olması sebebiyle öğretmenlerin 
mesleki gelişimlerine daha önem vermeleri ve bu sebeple okul ortamlarını bu bağlamda daha 
olumlu değerlendirdikleri düşünülebilinir. Ayrıca olası bir başka sebebin de, meslek 
liselerindeki öğrenci profili olduğu, bu liselerdeki öğrencilerin Anadolu lisesi ve imam hatip 
lisesindeki öğrencilere göre öğretmenlerini daha çok mesleki gelişime yönlendirdiği/motive 
ettiği düşünülebilinir.  

 “Katılımda Açıklık” boyutundaki, yine orta seviyede kalmak üzere, en yüksek ortalamaya 
sahip “Velinin eğitim sürecine katılarak yapılan çalışmaların kalıcılığını sağlayacağı ortamı 
destekler (md. 11)” maddesi ailenin eğitim sürecine katılımının olumlu ve katılım ile birlikte 
eğitimin niteliğinin arttığı görüşünü ortaya koymaktadır. Erdoğan ve Demirkasımoğlu (2010) 
tarafından yapılan araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmenler, mesleki 
gelişim sürecine velinin katılması konusunda; velilerin olumlu eleştirileri ile kendilerini 
geliştirdikleri ve bilinçli olmayan velilerin tarafsız olamayacağı olmak üzere iki görüş ortaya 
koymuşlardır.  Öğretmenler, velilerin eğitim sürecine katıldıklarında çalışmaların daha etkili 
ve kalıcı olacağını ifade etmekte fakat veliyi eğitim sürecine katmak için okul ortamının çok 
etkili olduğunu düşünmemektedir. Okullarda öğrenci performansları göz önünde 
bulundurulduğunda, velilerin öğretmen ile iletişiminin yüksek olmasının öğrenciyi daha 
sorumluluk sahibi yaptığı gözlenmektedir. İletişimin kopuk olması durumunda ise, öğrencinin 
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de okuldan kopması söz konusu olmaktadır. Okula dersler için değil zaman doldurmak için 
geldiği görülmektedir. Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, sınıfta ve okulda kendini ifade 
edebilmesi bile velinin okul ile olan iletişiminden etkilenmektedir. Öğretmenin veli ile 
iletişimi öğretmende de daha çok sorumluluk hissettirdiği ve velinin öğrenciyi tanıma ve 
öğrencinin öğrenmesine ilişkin geribildirimleri ile kendisini geliştirme fırsatı verdiği için 
mesleki gelişim açısından oldukça önemlidir. 

“Mesleki Gelişim İmkanı” boyutunda okulun gelişmesinde öğretmen görüşlerine önem 
verilmesi en yüksek ortalamaya sahiptir. Seferoğlu (2004)’na göre eğitme ve öğretme 
yeterliklerinde alt boyutlar arasında okulu geliştirme bulunmaktadır. Bu geliştirme esnasında 
ise öğretmenlerin görüşlerini bildirme ve öğretmen görüşleri odağında okulu geliştirme 
beklenen bir davranıştır.  

“Mesleki Gelişim İmkanı” boyutunda “Okulum/okul ortamım öğretmenlerin yeterliklerini 
artıracak bir ortam sağlar” maddesi en düşük ortalamaya sahiptir. Köksal (2008) tarafından 
yapılan araştırmada okulda yapılan bazı uygulamaların öğretmenlerin mesleki yeterliklerini 
arttırdığı bulgusu elde edilmiştir. Pilot çalışması yapılan bu uygulama ile birlikte öğretmenler 
mesleki yeterliklerinin arttığını ifade etmiştir. Öğretmenler, mesleki gelişim gerçekleşmesiyle 
yenileneceklerini, eğitimde kalitenin artacağını ve daha şeffaf bir eğitim ortamı olacağını 
düşünmekle birlikte, okullarında onların mesleki yeterliklerini artırma ve gelişmeleri takip 
etmesi için yeterince çalışma yapılmadığını düşünmektedir. Nitel görüşmelerde derinlemesine 
sorulan sorularda okul ortamında öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit edildiği 
fakat bu ihtiyaçların karşılanması noktasında eksiklik olduğu görülmüştür. Öğretmenler 
genellikle bu eksikliği fiziksel şartlar olarak ifade etmişler ve fiziksel imkânların 
geliştirilmesinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkısı olduğunu belirtmişlerdir. 
Fiziksel imkânlardaki eksiklikte eğitim sisteminin merkezi bir yapıda olmasının etkili 
olduğunu düşünen öğretmenler, bu nedenle okul temelli mesleki gelişim için öncelikle 
eğitimde yerelleşmenin gerçekleşmesine vurgu yapmışlardır. Fiziksel imkânların vurgulandığı 
bu yaklaşımla öğretmenlerin mesleki gelişimi içsel değil, dışsal bir süreç olarak algıladıkları 
anlaşılmaktadır.  

“Gelişim Sorumluluğu” boyutunda bulunan “Okulum/okul ortamım öğretmenlerin ekip 
çalışmaları gerçekleştirebileceği bir ortamı destekler (md. 7)” maddesi en yüksek ortalamaya 
sahiptir. Öğretmenler okullarda ekip çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve bu ekip 
çalışmalarının genellikle etkili olduğu belirtmektedir. Albez, Sezer, Akan ve Ada (2014) 
tarafından yapılan bir araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Okulun gelişmesinin ön 
şartı öğretmenlerin gelişmesidir. Öğretmenlerin gelişmesinde önemli rol oynayan kişiler ise 
öncelikle meslektaşlarıdır. Öğretmenlerimiz okullarında takım çalışmasının, işbirliğinin 
gerçekleştirilebileceği ortamın desteklendiğini düşünmekle birlikte, bunun sadece öğretmenler 
kurulu toplantıları ve zümre öğretmenleri toplantıları gibi senede iki üç kere gerçekleşen 
etkinlikler olduğunu belirtmişlerdir. Okullardaki sosyal aktivitelerin azlığı öğretmenlerin 
birlikte zaman geçirmelerini engellemekte, bu da öğretmenlerin okullardaki iş birliğine 
yansımaktadır. Ayrıca öğretmenlerin okuldaki iş yükünün fazla olması, ders aralarında 
öğretmenlerin iletişim kurmasını güçleştirmektedir. 

“Gelişim Sorumluluğu” boyutunda elde edilen en düşük ortalamaya sahip “Okulum/okul 
ortamım öğretmenlerin okulun gelişiminden sorumlu olacakları yeni bir öğrenme kültürü 
oluşturmalarını desteklemektedir (md. 19)” maddesi yeni bir kültürün oluşturulmasının zor 
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olduğunu göstermektedir. Özdemir (2006) tarafından yapılan bir araştırmada da okulun 
kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında gerekli davranışlar okul müdürlerinden 
beklendiği bulgusu elde edilmiştir. Okul ortamının, okulun gelişiminden sorumlu olmalarını 
sağlayacak öğrenme kültürünü desteklediğini düşünmelerine ve okulun gelişmesinde 
öğretmen fikirlerine önem verilmesine rağmen, işbirliğinin gerçekleşmemesi ve bütünü 
yakalayamamaları buna engel olmaktadır. 

Öğretmenlerin, mesleki ihtiyaçlarının okul merkezli olarak karşılanabileceğini 
düşünmektedirler. Bu doğrultuda da okullarının güçlü yanlarının eğitim ve yönetim 
kadrolarının güçlü/nitelikli olmasına vurgu yapmaktadırlar. Öğretmenlerin mesleki 
gelişmlerinin okul merkezli olarak karşılanamayacağını ifade eden öğretmenler ise 
gerekçelerini eğitim sisteminin genel yapısına ve okullarının fiziksel yetersizliklerine 
bağlamışlardır. İlğan (2013)’a göre öğretmenlerin mesleki ihtiyaçları okul tarafından 
karşılanmalıdır. Fakat gerek okulun bütçesi, gerek öğretmenlerin ilgisizliği bu ihtiyaçların 
karşılanması noktasında okulun etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Araştırmada elde edilen 
sonuçlarla İlgan tarafından ortaya konan ifadelerin tamamıyla örtüştüğü görülmektedir. 

Öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarında okulun etkisi incelendiğinde okulun bu mesleki 
ihtiyaçları belirlediği fakat mesleki ihtiyaçları giderme noktasında eksik kaldığı 
görülmektedir. Mesleki ihtiyaçların giderilmesi için ise yönlendirme çalışması yapıldığı 
ortaya çıkmıştır. Öztürk Akar (2006) tarafından yapılan bir araştırmada da öğretmenlerin 
mesleki ihtiyaçlarının giderilmesinde okul imkanlarının yetersiz kaldığı fakat okul müdürü 
tarafından mesleki gelişimin desteklendiği bulgusu elde edilmiştir.  

Öğretmenler, okul ortamının kariyer gelişimine katkı sağlamadığını düşünmektedir. Bakioğlu 
ve İnandı (2001) tarafından yapılan araştırmada okul müdürlerinin, öğretmenlerin kariyer 
gelişimi ile ilgili yeterli çabayı göstermedikleri bulunmuştur. Okul temelli mesleki gelişim 
öğretmenlerin kariyer gelişimi desteklemesine rağmen, öğretmenlerimiz okul ortamının 
kariyer gelişime katkı sağlamadığını hatta engel olduğunu düşünmektedir. Olumlu bildirilen 
tek görüş lisansüstü eğitime devam eden öğretmenler için ders programlarında kolaylık 
sağlanmasıdır. Lisansüstü eğitime devam etmeleri mesleki gelişim adına hayat boyu öğrenme 
ilkesini benimsediklerini, kendilerini geliştirme ihtiyacını duydukları ve kariyer gelişimine 
önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenleri okul temelinde geliştirecek hiçbir 
seminer, kurs ve hizmet içi eğitim gerçekleşmediği sonucuna ulaştırmaktadır. 

Öğretmenler, meslektaşları ile paylaşım ve değerlendirme yapabilecekleri bir okul ortamının 
olmadığını belirtmiştir. Bu tür bir ortamı ise toplantılarında gerçekleştirdiklerini 
belirtmektedirler. Bozak, Yıldırım ve Demirtaş (2011) tarafından yapılan çalışmada meslektaş 
ortamındaki gözlemin öğretmenlerin mesleki gelişimine olumlu katkı sağladığı bulgusu elde 
edilmiştir. 

Öğretmenler, okullarda yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme çalışmalarının olmadığını, 
öğretmenlerin yeni gelişmeleri okul panosundan veya resmi duyurular aracılığı ile edindiğini 
belirtmişlerdir. Genç ve Genç (2013) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin yeni 
gelişmeleri öğrenip uygulama konusunda bir isteklilik içinde olmadıkları, okullarda bu tür 
çalışmalar yapılmadığı bulgusu elde edilmiştir. Resmi yazıların ve sadece panolardan ibaret 
olan faaliyetlerin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Okullarda mesleki gelişim faaliyetleriyle 
ilgili yazıların geç ya da gününden sonra gelmesi, idare tarafından önemsiz görülerek 
öğretmenlere iletilmemesi mesleki gelişimin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. 
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Buradan hareketle öğretmenlerin mesleki gelişimine okul yöneticileri tarafından önem 
verilmesi ve desteklenmesi önemlidir. Okul yöneticilerinin okul lideri ve öğretimsel lider 
olması öğretmenlerin mesleki gelişiminin temelini de oluşturmaktadır. 

Öğretmenler, veli katılımı ile ilgili olumlu veya olumsuz etki konusunda ikiye ayrılmıştır. 
Elde edilen bulgular çerçevesinde öğretmenler velinin bilinçlendirilmesi noktasına da vurgu 
yapmaktadır. Genel olarak incelendiğinde ise öğretmenler bilinçli bir şekilde hareket eden 
velilerin geribildirim alma noktasında mesleki gelişime katkıda bulunacağını belirtmektedir. 
Çelenk (2003) tarafından yapılan araştırma aile katılımının olumlu etkisi olduğunu 
göstermektedir.  

Öğretmenler, okul ortamının mesleki gelişime elverişli olmasının öğrencilerdeki akademik 
başarıyı arttıracağını ve eğitimin kalitesi ve kalıcılığını yükselteceğini belirtmektedir. 
Seferoğlu (2004)’na göre öğretmenlerin mesleki gelişimi öğrencilerdeki akademik başarıyı 
artırdığı gibi eğitimin kalitesini yükseltmekte ve eğitimin kalıcılığını sağlamaktadır. Okul 
temelli mesleki gelişim, öğretmen gelişimi ile birlikte okul gelişimini sağladığı için eğitimde 
kalitenin artmasını sağlamada oldukça önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle öncelikle 
öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişim ile ilgili önce farkındalık kazanması, bilinçlenmesi 
ve uygulamaya geçilmesi Türk eğitim sistemi açısından da yararlı görülmektedir. 

ÖNERĠLER 
Yapılan araştırma kapsamında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

Öğretmenler, bilinçli velilerin okula ve mesleki gelişimlerine katkısının büyük olduğunu 
belirtmektedir. Bu kapsamda okul rehberlik servisleri veli bilinçlendirme (aile eğitimleri) 
çalışmaları ile veli katılımını artırmalı ve velilerin, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı 
sağlayacakları ortamlar oluşturmalıdır. 

Öğretmenler, kendi görüşleri çerçevesinde okulun şekillenmesine önem vermekte ve böylece 
okulu benimsemektedirler. Bu nedenle okul liderleri öğretmenlerle görüşerek öğretmen 
görüşleri doğrultusunda okul ihtiyaçlarını tespit etmeli ve bu ihtiyaçların giderilmesi için 
tedbirleri almalıdır. 

Öğretmenlere göre eğitim kadrosunun güçlü/zayıf olması okulun güçlü/zayıf yönüdür. 
Öğretmenler arası iletişimin artması da kadronun güçlenmesini sağlayacaktır. Meslektaşlar 
arası sosyal etkinliklerin artırılarak birlik beraberliğin oluşturulması, bu birlik beraberlik ile 
birlikte okulun kritik noktası olan eğitim kadrosunun güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Öğretmenler, güncel ve yeni bilgilerden uzak kalmaktadır. Öğretmenlerin mesleki alandaki 
güncel ve yeni bilgilere erişiminin kolaylaştırılması sağlanarak öğrenme kültürü odaklı yeni 
bir okul ortamının oluşturulması sağlanmalıdır. Güncel bilgi ile birlikte mesleki gelişimlerini 
sürdürebilecekleri ve geliştirebilecekleri, kariyer gelişimlerini sağlayabilecekleri okul 
ortamlarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 422 

KAYNAKLAR 
Albez, C.; Sezer, Ş.; Akan, D. ve  Ada, Ş. (2014). İlköğretim okullarında zümre öğretmenler 

kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme. Middle Eastern & African 
Journal of Educational Research, 7, 4-19. 

Arslan, M. M. ve Eraslan, L. (2003). Yeni eğitim paradigması ve Türk eğitim sisteminde 
dönüşüm gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, 160. 

Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi 2. Ulusal 
Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 1996, s. 19-27, İstanbul. 

Bakioğlu, A. ve İnandı, Y. (2001). Öğretmenin Kariyer Gelişiminde Müdürün Görevleri. 
Eğitim Yönetimi, 28, 513-529. 

Balay, R. (2004). Küreselleşme bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82. 

Baş, G. (2009). Küreselleşme ve bilgi toplumu, Eğitişim Dergisi, 24. 
Bozak, A.; Yıldırım, C. ve Demirtaş, H. (2011). Öğretmenlerin mesleki gelişimi için alternatif 

bir yöntem: Meslektaş gözlemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 
65-84. 

Bümen, N.T; Ateş, A.; Çakar, E.; Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında 
öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 194, 31-50. 

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim Online E-
Dergi, 2(2), 28-34. 

Çerkezköy İlçe MEM, (2015). Genel bilgiler. http://cerkezkoy.meb.gov.tr/kurumlar.asp  
adresinden 23 Nisan 2015 tarinde alınmıştır. 

Eğitim Bilişim Ağı, (2013), Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG), 03 11, 2015 
tarihinde Eğitim Bilişim Ağı: http://www.eba.gov.tr/video/izle/ 
50927da674aa7d2d3415ea70fe8f59202cac581ed6010 adresinden alındı. 

Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımı ilişkin 
öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-
431. 

Genç, M. ve Genç, T. (2013), Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri takip etme durumları: Fatih 
Projesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 61-78. 

Genç, S.Z. ve Eryaman, M.Y. (2007). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, 89-102. 

Güçlü, N. (2000). Okula dayalı yönetim, Milli Eğitim Dergisi. 148. 
İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi (Özel Sayı), 41-56. 
Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi (10. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 
Kaya, S. ve Kartallıoğlu, S. (2010). Okul temelli mesleki gelişim modeline yönelik 

koordinatör görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 115-130. 
Köksal, N. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin öğretmen, müdür ve bakanlık 

yetkilileri tarafından değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 1(23), 36-46. 

http://cerkezkoy.meb.gov.tr/kurumlar.asp
http://www.eba.gov.tr/video/izle/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 59         Ocak - ġubat 2017 
          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 
 
 

 423 

MEB. (2013). Öğrenen Lider Öğretmen Projesi. 04 02, 2015 tarihinde MEB: 
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/55/18/972310/dosyalar/listele_dosya_649
546.html?CHK=75d9e31081b1dd30e7dd569ef68ae835 adresinden alındı. 

MEB. (2007). Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli: OTMG Kılavuzu. 
otmg.meb.gov.tr/belgeler/OTMG_Kilavuzu.pdf adresinden alındı. 

MEB. (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. MEB Basımevi, Ankara. 
Özdemir, A. (2006). Okul kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında okul 

müdürlerinden beklenen ve onlarda gözlenen davranışlar. Türk Eğitim Bilimleri 
Dergisi, 4(4), 411-433. 

Öztürk Akar, E. (2006). Farklı türde okullarda çalışan biyoloji öğretmenlerinin mesleki 
gelişim deneyim ve ihtiyaçları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 174-183. 

Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, standartlar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 
ışığında öğretmenlerin sürekli mesleki eğitimi.  Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye’nin 
Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, ss. 204-217. Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 12-13 Kasım 2009, 
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu, Ankara. 

Seferoğlu, S.S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığında 
Eğitim, 58, 40-45. 

Şişman, M. ve Turan, S. (2003). Eğitimde yerelleşme ve demokratikleşme çabaları: Teorik bir 
çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34, 300-315. 

Tonbul, Y. (2006). İlköğretim okullarındaki “mesleki çalışma” uygulamalarının etkililiği ile 
ilgili görüşler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 13-30. 

Yalçınkaya, M. (2004). Okul merkezli yönetim. Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 21-34. 
Yıldırım, A. ve Şimşek, H.  (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri  (9. Gelişmiş 

baskı). Seçkin: Ankara. 
 

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/55/18/972310/dosyalar/listele_dosya_649546.html?CHK=75d9e31081b1dd30e7dd569ef68ae835
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/55/18/972310/dosyalar/listele_dosya_649546.html?CHK=75d9e31081b1dd30e7dd569ef68ae835


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 424 

THE RELATIONSHIP AMONG SELF-EFFICACY BELIEFS SELF-MONITORING 
AND SELF-ESTEEM LEVEL 

 
Altan AYAN*                           Murat TOPALOĞLU** 

 
                                                                                                              

 
Abstract 
The aim of the study is to investigate the relationship among self efficacy beliefs, self monitoring and self esteem 
level. In this scope primarily it is examined the effect of self-efficacy beliefs on self-monitoring and self-esteem. 
We also examined the effect of self-esteem on self-monitoring. In addition, we set out to examine whether or not 
self-efficacy beliefs, self-monitoring and self-esteem vary according to demographic characteristics. An 
application was made upon 703 students studying at a public university. The research sample comprises the 
students of a public university in the Marmara region. Data analysis was performed with SPSS 21. In this scope 
frequency analysis, factor analyses, reliability tests, Kolmogorov-Smirnov normality test, Mann-Whitney U 
tests, Kruskal-Wallis tests, correlation analyses and logistic regression tests were performed. Consequently, self-
efficacy belief was determined to be a significant effect on self-monitoring and self-esteem levels. 
 
Keywords: Self-efficacy, Self-monitoring, Self-esteem, Public University, Demographic Characteristics 
            
 
ÖZYETERLİK İNANÇLARI KENDİNİ İZLEME VE ÖZSAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER  

 
Öz 
Araştırmanın amacı özyeterlik inançları, kendini izleme ve özsaygı düzeyi arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Bu 
kapsamda öncelikle özyeterlik inançlarının kendini izleme ve özsaygı üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca 
özsaygının kendini izleme üzerine etkisi incelenmiştir. Buna ilaveten özyeterlik inançları, kendini izleme ve 
özsaygının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bir devlet üniversitesinde 
öğrenim gören 703 öğrenci üzerine uygulama yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Marmara bölgesindeki bir 
kamu üniversitesi öğrencileridir. SPSS 21 programı ile veri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda frekans 
analizi, faktör analizleri, güvenirlik testleri, kolmogorov smirnov normallik testi, mann whitney u testleri, 
kruskal wallis testleri, korelasyon analizleri ve lojistik regresyon testleri yapılmıştır. Sonuçta özyeterlik inancının 
kendini izleme ve özsaygı düzeyi üzerine anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Özyeterlik, Kendini İzleme, Özsaygı, Devlet Üniversitesi, Demografik Özellikler 
 

INTRODUCTION 
             Universities are the leading institutions in today‟s society. Universities that cause 
students determine their objectives, making performance-oriented works possible for students 
and keeping their motivation at high levels are holding a leading position. In this context, the 
importance of educating students having high self-efficacy and self-esteem levels are 
emerging. If universities educate students with high self-efficacy and self-esteem levels then 
they may be got involved in the leading position. In this context, educating students having 
high self-efficacy and self-esteem levels rises in importance. In today‟s world, educational 
institutions are in need of educating students with high self-efficacy and self-esteem levels 
and our research interest basically lies in the demonstration of this issue. 
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            The researches in the literature generally examine the variation of self-efficacy, self-
monitoring and self-esteem according to demographic characteristics (Al-Khatib, 2012; 
Hogue, Levashina and Hang, 2013; Moksnes and Espnes, 2012; Marcic and Kobal Grum, 
2011). In addition, researches including the relationship between self-efficacy and self-esteem 
are also to be focused on (Aydogan, 2008; Al-Khatib, 2012; Tan, Ma and Li, 2015; Laguna, 
2013). Moreover, research that are conducted on including the relationship between self-
efficacy and self-monitoring are available (Choi, Moon and Chun, 2015). Furthermore, 
research involving the relationship between self-esteem and self-monitoring are present 
(Turan et al., 2015).  

              In our study, it is investigated that if students‟ self-efficacy beliefs will influence 
their self-esteem and self-monitoring levels. The effect of self-esteem on self-monitoring was 
also examined. In addition, we set out to examine whether or not self-efficacy beliefs, self-
monitoring and self-esteem vary according to demographic characteristics. It can be assumed 
that the level of self-efficacy as an important variable may affect other variables as well. 
Similarly, the probable effect of self-esteem on self-monitoring is also a matter of importance. 
The examination of the differences among the levels of self-efficacy, self-esteem and self-
monitoring that are based on demographic characteristics is also an in-depth consideration of 
the issue itself. The variables of self-efficacy and self-esteem that may affect the success of 
the students as being essential factors reveal the necessity of our research in this area. In 
addition, these variables related to individuals themselves stress the necessity for the 
examination of the relationships among variables. Following this further, it is important to 
determine how changes occur according to which demographic characteristics regarding the 
levels of self-efficacy, self-esteem and self-monitoring. In this way, it will be possible to carry 
out various arrangements and taking measures for the problems in this regard.  

              This research is important in terms of extensive discussing the variables and their 
relationships with demographic characteristics as well as their connections with each other. In 
this context, this research makes a positive contribution to the literature. In particular, a 
detailed investigation of the relationships among variables and demographic variables is 
important in this regard. To examine the effects of self-efficacy and self-esteem that may 
affect students‟ success increases in importance regarding this research‟s contribution. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 
                Albert Bandura, a pioneer in the literature, is the first person that comes to mind on 
the topic of self-efficacy (İnandı, Tunç ve Gündüz, 2013: 278). Bandura (1977; 1991; 1997) 
has carried out assessments of the concept of self-efficacy. Self-efficacy is the personal and 
subjective view in people‟s own ability to achieve the intended purpose. Social forces move a 
major role in shaping the perceptions of self-efficacy (Meristo & Eisenschmidt, 2014: 2). 
Self-efficacy is a personal belief in the ability to cope with conditions such as achieving 
particular goals and fulfilling required tasks. Individuals showing high self-efficacy are able 
to deal with problems, work effectually and may take longer efforts against difficulties than 
those with low self-efficacy. One of the most effective resources of self-efficacy is the 
person‟s previous achievements and experiences that are sustained (Sanders-Reio et al., 
2014). Self-efficacy contains students‟ beliefs that they can fulfill their tasks in a good way. 
Individuals showing high self-efficacy take more tough tasks and put themselves higher goals 
(Hong et al., 2012: 181). Self-efficacy can be explained as the beliefs about reaching a 
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particular level of performance and the ability to be successful (Sitzmann & Yeo, 2013). Self-
efficacy belief raises individuals‟ perseverance levels against the challenges faced, while 
completing their duties and the amount of effort required in the face of difficulties, along with 
taking responsibility (Park & John, 2014: 234). In terms of the social cognitive theory, self-
efficacy has both cognitive and emotional impact on people (Skaalvik & Skaalvik, 2014: 69).  
              The concept of self-monitoring was primarily discussed in the studies of Snyder 
(1974) and Snyder & Simpson (1984). Self-monitoring is to organize people‟s behavior in 
accordance with their condition. Individuals showing high levels of self-monitoring represent 
adequate social skills. These people take care of other people‟s perceptions and shall endeavor 
to show acceptable positive behavior. Moreover, individuals exhibiting low self-monitoring 
adopt a consistent behavior as far as actuality is concerned (Parks-Leduc et al., 2014). 
Individuals showing high levels of self-monitoring behave strategically to achieve the needed 
results by modifying their own presentations. In contrast, people exhibiting low levels of self-
monitoring show their real attitudes, values and thoughts as well (Hall & Pennington, 2013: 
1557). Self-monitoring is an indicator of the person‟s social activities, interpersonal talent and 
the capacity to understand what behavior is appropriate to varied situations. Individuals 
showing high self-monitoring are sensitive to social cues. Individuals exhibiting low self-
monitoring tend to neglect social signals. Such peoples‟ ability and desire to modify self-
presentation is generally low in social situation (Chang et al., 2012: 397-398). In terms of the 
approach of self-monitoring, people are motivated internally or externally. Internally 
motivated people are having a low level of self-monitoring. Therefore, extrinsically motivated 
ones have a high level of self-monitoring (Gupta et al., 2013: 59). Moreover, these people 
constantly strive to become successful actors by passing in front of others. They tend to move 
in a different way when they are in different situations with different people (Oh et al., 2014: 
95). 
              Rosenberg (1965) was primarily dealt with the concept of self-esteem in his study.               
Self-esteem is a key popular element for social sciences and everyday life. In many cases, 
self-esteem stands out as a human value that is fragile and variable. In addition, self-esteem 
exhibits an increasing state regarding person‟s extent of meeting the standards specified, 
while exhibiting a decreasing state regarding the failure to meet the standards accordingly 
(Paunescu et al., 2014). Moreover, self-esteem is a person‟s individual assessment done by the 
individual himself\herself. Last but not the least, negative feedback on the individual damages 
his or her self-esteem. Therefore, self-esteem is a crucial source of protection against the 
effects of living source of stress (Jang et al., 2014: 75). It should be noted that self-esteem 
generally is made up of internal factors and external factors. Internal factors that form self-
esteem are emotions, genetic and personality characteristics. On the other hand, external 
factors constituting self-esteem can be explained as events, family and career (Mogonea & 
Mogonea, 2014). Following this further, self-esteem is the general perception of one‟s own 
value and worth (Zou, 2014). On the other side, low levels of self-esteem cover negative 
effects such as seeing himself/herself adversely, the negative aspects directed towards 
him/her, the feeling of self-worthless and the disapproval of his/her own behavior (Marcic & 
Kobal Grum, 2011: 374).  

             Following this further, self-efficacy is one of the most important factors that 
contribute to achievement in different areas of life. Self-efficacy belief has a strong 
relationship with behavioral outcomes such as lower anxiety and assumption of responsibility. 
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Thus, high self-efficacy beliefs may ensure greater cognitive flexibility (Moen & Federici, 
2012: 4). Self-efficacy belief is associated with the terms, such as self-monitoring, self-esteem 
and self-confidence, but it is a different term from them (Mayfield & Mayfield, 2012: 360). In 
many studies, it is stated that self-efficacy beliefs have positive effects on efforts, goal setting 
and performance (Hong et al., 2012: 181). Numerous studies determined that positively 
correlation emerged between self-efficacy and performance (Sitzmann & Yeo, 2013). People 
showing low levels of self-monitoring are lacking of the ability to form their self-expression 
and motivation (Harnish & Bridges, 2006: 962).  

            Taştan Boz et al. (2014) stated that the sub-dimensions of self monitoring has positive 
correlation with work engagement. Individuals exhibiting high levels of self-monitoring are 
attentive against contextual clues and adjust their behavior accordingly. Individuals who have 
low self-monitoring often act according to their internal states. Those showing high levels of 
self-monitoring become more productive in their jobs and having a high cognitive ability 
(Gupta et al., 2013: 59). High self-esteem is relevant to a higher psychological health and 
performance, while low self-esteem is related to lower psychological health and performance. 
Self-esteem shows the subjective quality of a person‟s life (Abdel-Khalek, Korayem & El-
Nayal, 2012). While high self-esteem ensures many benefits, low self-esteem is not 
considered as attractive though. That is, low self-esteem is associated with factors such as 
depression and the decrease of life satisfaction (Jordan et al., 2013: 704). High level of self-
esteem includes positive effects such as the vision of self-worth, self-satisfaction and 
deserving respect (Marcic & Kobal Grum, 2011: 374). 

            It can be considered that the levels of self-efficacy, self-esteem and self-monitoring 
are important variables that might affect people‟s success and sociability. It can be considered 
that self-efficacy belief is a variable that can affect the levels of self-esteem and self-
monitoring. Self-efficacy is a personal and subjective variable (Meristo & Eisenschmidt, 
2014: 2) and therefore may influence other variables as well. Self-efficacy is an important 
factor regarding student success especially in today's educational institutions. In this context, 
the effect of the concept of self-efficacy on other variables is carried out. In the literature, 
studies that are conducted on identifying the relationship between self-efficacy and self-
esteem are available. For instance, Aydogan (2008) revealed that significant positively 
relationship emerged between self-efficacy and self-esteem. Similarly, Al-Khatib (2012) 
determined that self-esteem has a high positive correlation with self-efficacy. Tan, Ma and Li 
(2015) found that self efficacy has high positive correlation with self esteem. Laguna (2013) 
revealed that self esteem has a positive relationship with general self efficacy. Choi, Moon 
and Chun (2015) determined that self efficacy has a positive correlation with self monitoring. 
In this scope the hypotheses are formed: 

H1: Self-efficacy belief has a significant effect on sensitivity to others‟ expression.  

H2: Self-efficacy belief has a significant effect on ability to modify self-presentation.  

H3: Self-efficacy belief has a significant effect on self-worth outlook.  

H4: Self-efficacy belief has a significant effect on self-negative outlook.  

            It is also discussed the effect of self-esteem on self-monitoring level. In this context, 
self-esteem, as being a fragile attitude including person‟s self-assessment (Jang et al., 2014: 
75) and therefore it may impact on self-monitoring level. The concept of self-esteem is an 
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important issue for today‟s educational institutions in the world. That is, educational 
institutions can aim to educate students with high levels of self-esteem. Accordingly, students 
with high self-esteem levels are considered to be successful ones. The effects of self-esteem 
were examined within this context. Turan et al. (2015) founded that self esteem has a negative 
relationship with self-monitoring. In this scope the hypotheses are formed: 

H5: Self-esteem level has a significant effect on sensitivity to others‟ expression.  

H5a: Self-worth outlook has a significant effect on sensitivity to others‟ expression.  

H5b: Self-negative outlook has a significant effect on sensitivity to others‟ expression. 

H6: Self-esteem level has a significant effect on ability to modify self-presentation.  

H6a: Self-worth outlook has a significant effect on ability to modify self-presentation.  

H6b: Self-negative outlook has a significant effect on ability to modify self-presentation.  

              Self-efficacy, self-esteem and self-monitoring levels are factors associated with 
people themselves and this condition makes us think that they could vary depending on 
demographic characteristics. These variables are related to the success of students studying at 
educational institutions today and they may vary by demographic characteristics. Self-efficacy 
belief is a subjective concept that is influenced by the person's previous success and 
experience (Sanders-Reio et al., 2014) and therefore it may vary according to demographic 
characteristics. Al-Khatib (2012) found that self-efficacy belief does not vary according to 
gender. The hypotheses are formed: 

H7: Self-efficacy belief exhibit difference according to demographic characteristics. 

H7a: Self-efficacy belief exhibit difference according to gender. 

H7b: Self-efficacy belief exhibit difference according to age. 

H7c: Self-efficacy belief exhibit difference according to father‟s educational status. 

H7d: Self-efficacy belief exhibit difference according to mother‟s educational status. 

H7e: Self-efficacy belief exhibit difference according to number of siblings. 

H7f: Self-efficacy belief exhibit difference according to year of schooling. 

           The level of self-monitoring is a social element related to people‟s skills, capacities and 
social activities (Chang et al., 2012: 397-398) and therefore it may vary according to 
demographic characteristics. In addition Hogue, Levashina & Hang (2013) determined that 
undergraduate students‟ self-monitoring levels differ according to gender. In this scope the 
hypotheses are formed: 

H8: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to demographic 
characteristics. 

H8a: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to gender. 

H8b: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to age. 

H8c: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to father‟s educational 
status. 
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H8d: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to mother‟s educational 
status. 

H8e: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to number of siblings. 

H8f: Sensitivity to others‟ expression exhibit difference according to year of schooling. 

H9: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to demographic 
characteristics. 

H9a: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to gender. 

H9b: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to age. 

H9c: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to father‟s educational 
status. 

H9d: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to mother‟s educational 
status. 

H9e: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to number of siblings. 

H9f: Ability to modify self-presentation exhibit difference according to year of schooling. 

             The concept of self-esteem is a subjective concept based on the perception of people‟s 
self-respect (Zou, 2014) and therefore it may vary according to demographic characteristics. 
Moksnes & Espnes (2012) and Al-Khatib (2012) found that self-esteem levels differ 
according to gender. In addition to, Marcic & Kobal Grum (2011) determined that self-esteem 
does not differ according to gender. In this scope the hypotheses are formed: 

H10: Self-worth outlook exhibit difference according to demographic characteristics. 

H10a: Self-worth outlook exhibit difference according to gender. 

H10b: Self-worth outlook exhibit difference according to age. 

H10c:Self-worth outlook exhibit difference according to father‟s educational status. 

H10d: Self-worth outlook exhibit difference according to mother‟s educational status. 

H10e: Self-worth outlook exhibit difference according to number of siblings. 

H10f: Self-worth outlook exhibit difference according to year of schooling. 

H11: Self-negative outlook exhibit difference according to demographic characteristics. 

H11a: Self-negative outlook exhibit difference according to gender. 

H11b: Self-negative outlook exhibit difference according to age. 

H11c: Self-negative outlook exhibit difference according to father‟s educational status. 

H11d: Self-negative outlook exhibit difference according to mother‟s educational status. 

H11e: Self-negative outlook exhibit difference according to number of siblings. 

H11f: Self-negative outlook exhibit difference according to year of schooling. 
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METHODOLOGY 
              The main aims of the study are as follows: firstly to determine whether students‟ self-
efficacy beliefs affect their self-monitoring and self-esteem, and secondly to examine whether 
students‟ self-esteem levels have any impact on their self-monitoring levels, and thirdly to 
examine whether or not self-efficacy beliefs, self-monitoring and self-esteem vary according 
to demographic characteristics. The research sample comprises the students of a public 
university in the Marmara region. In this context, the data were collected from a total of 703 
students studying at eight units covering two faculties, two schools of applied sciences and 
four vocational schools of a public university. In the context of this research, 750 
questionnaires were distributed and a total of 703 questionnaires were fully and correctly 
completed. The rate of return was 93.7%. The research population is the public universities 
students in Turkey. 

Data Collection Tools 
           To measure self-efficacy beliefs, the 10-item General Self Efficacy Scale was utilized 
in the study. General Self Efficacy Scale is a scale used in numerous studies, which was 
developed by Jerusalem & Schwarzer (1992). A 5 point Likert-scale was implemented. To 
measure the level of self-monitoring, the 13-item scale which was developed by Lennox & 
Wolfe (1984) was utilized. Questions 4 and 6 were reverse scored on the scale of self-
monitoring. A 5 point Likert-scale was implemented. To measure the level of self-esteem, the 
10-item Rosenberg Self-Esteem Scale was utilized in this study. This scale was developed by 
Rosenberg (1965) and was a tool used in numerous studies. Questions 3, 5, 8, 9, 10 were 
reverse scored on Rosenberg Self-Esteem Scale. A 5 point Likert-scale was used with self-
esteem. Thus, scoring procedure was implemented for each scale, range of „strongly disagree 
= 1‟, „disagree = 2,‟, „neither agree nor disagree = 3‟, „agree = 4‟ and „strongly agree = 5‟. In 
addition, six questions were applied to determine socio-demographic characteristics.  

Research Model  
               Research model is based on self-efficacy belief, self-monitoring level, self-esteem 
level and demographic variables. According to the research model, it is examined whether 
self-efficacy belief affects the self-monitoring. Self-efficacy was considered to the 
independent variable, while self-monitoring level was the dependent variable. Two logistic 
regression models were tested within this context. Next, it is examined whether self-efficacy 
belief has any effect on self-esteem level. Self-efficacy belief was considered to the 
independent variable, while self-esteem level was the dependent variable. In this scope, two 
logistic regression models were tested. Next, it is examined whether self-esteem has any 
effect on self-monitoring level. Self-esteem was considered to the independent variable, while 
the dependent variable was the level of self-monitoring. In this context, two logistic 
regression models were tested. Also, the tests for the differences of variables according to 
socio-demographic characteristics were conducted. In this context, it is examined whether 
demographic characteristics have any influence on self-efficacy belief, self-monitoring level 
and self-esteem level.  
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Figure 1. Research Model 
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Data Analysis and Results 
             The data analysis was conducted using SPSS 21 software statistical package. In this 
context, first, frequency analysis was performed in connection with the socio-demographic 
characteristics of university students. Then, factor analysis and reliability test were performed 
to the data scale of self-efficacy, self-monitoring and self-esteem. In this scope, Cronbach‟s 
Alpha values of variables were analyzed. In conclusion of factor analysis that was performed 
to the scale of self-efficacy, one dimension has emerged. Similarly, as a result of factor 
analysis that was performed to the scale of self-monitoring, two sub-dimensions have 
occurred. In conclusion of factor analysis that was performed to the scale of self-esteem two 
sub-dimensions have emerged. After that, the test, regarding the variables used in the study 
that vary according to socio-demographic characteristics, was performed. The preceding test 
was the Kolmogorov-Smirnov test, which was performed to deciding if the data were 
normally distributed. Nonparametric tests were conducted after deciding that the data were 
not normally distributed. As regards nonparametric tests, Mann-Whitney U and Kruskal-
Wallis tests were conducted respectively. The variable averages, standard deviations and 
correlations were discussed.     

            Within this research, it is examined whether or not self-efficacy belief influences self-
monitoring and self-esteem levels. Two logistic regression models were tested related to the 
effect of self-efficacy belief on the level of self-monitoring. Similarly, two logistic regression 
models were tested related to the effect of self-efficacy belief on the level of self-esteem. In 
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addition, we discussed whether or not self-esteem has any effect on the level of self-
monitoring. In this context, two logistic regression models were tested.  

 FINDINGS 
 Frequency Distribution Related to Socio-Demographic Characteristics 
                Frequency distribution regarding socio-demographic characteristics of university 
students who participated in the study is illustrated in table 1 below.  

Table 1: Frequency Distribution Regarding Socio-Demographic Characteristics of Students 

 
 
VARIABLE  

GROUP FREQUENCY PERCENT 

Gender Male 411 58.5 
Female 292 41.5 
Total 703 100 

Age 18-19 123 17.5 
20-21 261 37.1 
22-23 235 33.4 
24-25 68 9.7 
26 and above 16 2.3 
Total 703 100 

Father‟s 
Educational Status  

Primary-Middle School 407 57.9 
High School 195 27.7 
Vocational School 45 6.4 
University 56 8 
Total 703 100 

Mother‟s 
Educational Status 

Primary-Middle School 517 73.5 
High School 146 20.8 
Vocational School 16 2.3 
University 24 3.4 
Total 703 100 

Number of Siblings 1 58 8.3 
2 298 42.4 
3 201 28.6 
4 and above 146 20.8 
Total 703 100 

Year of Schooling Two Years 205 29.2 
Four Years 498 70.8 
Total 703 100 
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Factor Analyses and Reliability Tests of Variables 
             Factor analyses and reliability tests were carried out regarding the scale of self-
efficacy, self-monitoring and self-esteem.  

             Factor analysis and reliability test results are included in Table 2 below for the scale 
of self-efficacy. 

Table 2: Factor Analysis and Reliability Test Results for the Scale of Self-Efficacy 

         
              Data set was available for factor analysis regarding self-efficacy scale because of 
KMO value (0.903) and Bartlett‟s test result 0.000 (˂0.05). A single dimension has occurred 
as a result of factor analysis applied to the scale of self-efficacy.  The dimension of self-
efficacy belief explained 44.567 % of the variance in total. Cronbach‟s Alpha value was 
determined as 0.857 for the dimension of self-efficacy belief. Initial eigenvalues were 
determined as 4.457. Table 3 below presents factor analysis and reliability test results for the 
scale of self-monitoring.  

Table 3: Factor Analysis and Reliability Test Results for Self-Monitoring Scale 

 Questions  Factor 
Weights 

Explanator
y Factors 

(%)                                 

Initial 
Eigenvalu
es(Total) 

Cronbach‟s 
Alpha 

 Self-Efficacy 
Belief 

Ef2 .735 44.567  4.457 0.857  
Ef4 .729 
Ef1 .708 
Ef9 .707 
Ef8 .682 
Ef5 .679 
Ef7 .672 
Ef10 .637 
Ef3 .610 
Ef6 .477 

KMO Value: 0.903; Bartlett's Test: 0.000;  Total Cronbach‟s Alpha:0.857;Total 
Explained Variance: 44.567 

 Questions  Factor 
Weights 

 Explanatory 
Factor (%)                                 

Initial 
Eigenvalues 

(Total) 

Cronba
ch‟s 

Alpha 
 
Sensitivit
y to 
Others’ 
Expressio
n 

M10 .789  29.267 4.438  0.828 
M9 .737 
M13 .725 
M8 .682 
M12 .669 
M11 .656 
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As 

rega
rds 

self-
mon
itori

ng 
scal

e, KMO value was determined as 0.892 and Bartlett‟s test result was 0.000, respectively. 
These values indicated that the data set was suitable for factor analysis. Two sub-dimensions 
have occurred resulting of factor analysis which was applied to the scale of self-monitoring. 
Question 4 and Question 6 were excluded from analysis. These two dimensions were named 
within the context of literature. Accordingly, factor 1 was named as „Sensitivity to others‟ 
expression‟ and factor 2 was named as „Ability to modify self-presentation‟. While the 
dimension of sensitivity to others‟ expression explained 29.267% of the variance in total, the 
dimension of ability to modify self-presentation explained 24.548% of the variance in total. 
These two factors explained 53.814% of the variance in total. Cronbach‟s Alpha value for the 
dimension of sensitivity to others‟ expression was taken as 0.828, while Cronbach‟s Alpha 
value was 0.776 for the dimension of ability to modify self-presentation. Regarding the all 
scale, Cronbach‟s alpha value was determined as 0.850. While initial eigenvalues was 4.438 
for factor 1, it was determined as 1.482 for factor 2 accordingly.  

             Table 4 below illustrates factor analysis and reliability test results for the scale of self-
esteem.  

Table 4: Factor Analysis and Reliability Test Results for Self-Esteem Scale 

     
             The data set was suitable for factor analysis because of KMO value „0.839‟ and 
Bartlett‟s test result „0.000 (˂0.05)‟. Two sub-dimensions have emerged as a result of factor 

 
Ability to 
Modify 
Self-
Presentati
on 

M3 .752  24.548 1.482  0.776 
M2 .747 
M1 .729 
M5 .650 
M7 .623 

KMO Value: 0.892;  Bartlett‟s Test: 0.000;  Total Cronbach‟s Alpha:0.850; Total 
Explained Variance:53.814 

 Questions  Factor 
Weights 

Explained 
Factors (%)                                 

Initial 
Eigenvalues 

(Total) 

Cronbac
h‟s 

Alpha 
 Self-Worth 
Outlook 

Es2 .783 31.460 4.254 0.838  
Es1 .781 
Es6 .756 
Es7 .750 
Es4 .727 

Self-
Negative 
Outlook 

Es9 .800 27.573  1.649 0.797  
Es10 .767 
Es3 .705 
Es5 .692 
Es8 .639 

KMO Value:0.839; Bartlett‟s Test: 0.000;  Total Cronbach‟s Alpha: 0.841;Total 
Explained Variance: 59.033 
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analysis, which was applied to the scale of self-esteem. Factor 1 was named as „Self-Worth 
Outlook‟ and factor 2 named as „Self-Negative Outlook‟. The dimension of self-worth 
outlook explained 31.460% of the variance in total, while the dimension of self-negative 
outlook explained 27.573% of the variance in total. These two dimensions explained 59.033% 
of the variance in total. Cronbach‟s alpha value was found to be 0.838 for the dimension of 
self-worth outlook, while it was 0.797 for the dimension of self-negative outlook. Regarding 
the all scale, Cronbach‟s alpha value was found to be 0.841. While initial eigenvalues for 
factor 1 was 4.254, it was found to be 1.649 for factor 2 accordingly.  
 
 
 
The Differences of Variables According to Socio-Demographic Characteristics 
               Initially, Kolmogorov-Smirnov test was carried out in order to decide if the 
distribution was normal. Then the test of the variables used in the study that vary according to 
socio-demographic characteristics was expressed.  

Table 5: Kolmogorov-Smirnov Normality Test Results 
 Self-

Efficac
y 

Belief 

Ability to 
Modify 

Self-
Presentat

ion 

Sensiti
vity to 
Others
’ 
Expres
sion 

Self-
Worth 
Outloo

k  

Self-
Nega
tive 
Outl
ook  

N 703 703 703 703 703 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 3.8014 3.8341 3.8753 4.1129 2.415
6 

Std. 
Deviatio
n 

.62411 .71466 .75060 .75887 .9708
8 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .075 .142 .112 .155 .103 
Positive .054 .078 .067 .121 .103 
Negative -.075 -.142 -.112 -.155 -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.992 3.776 2.973 4.108 2.726 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 

            As shown in Table 5, the variables were not normally distributed (p˂0.05). 
Nonparametric tests were used for the variables that differ according to socio-demographic 
characteristics due to the lack of normal distribution. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis 
were performed as nonparametric tests. Mann Whitney U test was implemented on gender 
and year of schooling. Thus, Kruskal-Wallis tests were performed on age, father‟s educational 
status, mother‟s educational status and number of siblings.  

              Table 6 below presents the test for differences according to socio-demographic 
characteristics of variables. 
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Table 6: Test for Differences According to Socio-Demographic Characteristics of Variables 

 
 
VARIABLE 

VARIABLE TEST  p 

Gender Self-Efficacy Belief Mann Whitney U 0.579 
Sensitivity to Others‟ Expression Mann Whitney U 0.001 
Ability to Modify Self-Presentation Mann Whitney U 0.099 
Self-Worth Outlook Mann Whitney U 0.000 
Self-Negative Outlook  Mann Whitney U 0.004 

Age Self-Efficacy Belief Kruskal Wallis 0.709 
Sensitivity to Others‟ Expression  Kruskal Wallis 0.514 
Ability to Modify Self-Presentation Kruskal Wallis 0.962 
Self-Worth Outlook Kruskal Wallis 0.339 
Self-Negative Outlook Kruskal Wallis 0.019 

Father‟s 
Educational 
Status 

Self-Efficacy Belief Kruskal Wallis 0.556 
Sensitivity to Others‟ Expression Kruskal Wallis 0.002 
Ability to Modify Self-Presentation Kruskal Wallis 0.357 
Self-Worth Outlook  Kruskal Wallis 0.692 
Self-Negative Outlook Kruskal Wallis 0.168 

Mother‟s 
Educational 
Status 

Self-Efficacy Belief Kruskal Wallis 0.463 
Sensitivity to Others‟ Expression Kruskal Wallis 0.581 
Ability to Modify Self-Presentation Kruskal Wallis 0.073 
Self-Worth Outlook Kruskal Wallis 0.402 
Self-Negative Outlook Kruskal Wallis 0.997 

Number of 
Siblings 

Self-Efficacy Belief Kruskal Wallis 0.210 
Sensitivity to Others‟ Expression Kruskal Wallis 0.938 
Ability to Modify Self-Presentation Kruskal Wallis 0.057 
Self-Worth Outlook Kruskal Wallis 0.795 
Self-Negative Outlook Kruskal Wallis 0.568 

Year of 
Schooling 

Self-Efficacy Belief Mann Whitney U 0.188 
Sensitivity to Others‟ Expression Mann Whitney U 0.335 
Ability to Modify Self-Presentation Mann Whitney U 0.161 
Self-Worth Outlook Mann Whitney U 0.518 
Self-Negative Outlook Mann Whitney U 0.047 

              According to students‟ gender, there is difference in judgments based on the 
dimension of sensitivity to others‟ expression (p˂0.05). In this scope, H8a was supported 
(p˂0.05). Mean rank (380.75) for female students‟ sensitivity to others‟ expression was higher 
than males‟ average (331.58). In this case, female students can be said to be much more 
sensitive to others‟ expression (p˂0.05).  
              According to students‟ gender, there is difference in judgments based on the 
dimensions of self-worth outlook and self-negative outlook (p˂0.05). In this scope, H10a and 
H11a were supported (p˂0.05). Mean rank (383.49) for female students‟ dimension of self-
worth outlook was higher than males‟ average (329.63). It can be said that female students 
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perceive themselves more valuable compared to male students (p˂0.05). Mean rank (370.46) 
for male students‟ dimension of self-negative outlook was higher than females‟ average 
(326.01) (p˂0.05). It can be said that male students perceive themselves more negatively 
compared to their female counterparts.  

               According to students‟ age, there is difference in judgments based on the dimension 
of self-negative outlook (p˂0.05). In this scope, H11b was supported (p˂0.05). Mean rank 
(382.91) for students who are in the 18-19 age range, was determined to be higher than others. 
Accordingly, self-negative outlook for students in the 18-19 age range was more than others 
(p˂0.05). In other words, students who are in the 18-19 age range have more negative 
perceptions about themselves than others.  

             According to father‟s educational status, there is difference in judgments based on the 
dimension of sensitivity to others‟ expression (p˂0.05). In this scope, H8c was supported 
(p˂0.05). Mean rank (419.70) for students whose father graduated from university was higher 
than others. Accordingly, students whose father graduated from university are more sensitive 
to others‟ expression.  
               According to year of schooling, there is difference in judgments based on the 
dimension of self-negative outlook (p˂0.05). In this scope, H11f was supported (p˂0.05). 
Mean rank (375.62) for students who attend two-year schools was higher than the students 
who attend four-year schools (342.28). Accordingly, students who attend two-year schools 
have more self-negative outlook compared to those attending four-year schools. Two-year 
school students perceive themselves more negatively than four-year school students as a 
result.  

 
 
Variable Means, Standard Deviations, and Correlations 
                Variable means, standard deviations and correlations that were utilized in the study 
are given in Table 7 below.  

Table 7: Variable Means, Standard Deviations, and Correlations 

                                                                                          Mean Std. 
Dev. 

1 2 3 4 5 

Self-Efficacy Belief 3.8014 .62411 1 .485** .473** .440** -.208** 
 .000 .000 .000 .000 

Ability to Modify 
Self-presentation 

3.8341 .71466 .485*

* 
1 .493** .525** -.226** 

.000  .000 .000 .000 
Sensitivity to Others‟ 
Expression 

3.8753 .75060 .473*

* 
.493** 1 .464** -.170** 

.000 .000  .000 .000 
Self-Worth Outlook 4.1129 .75887 .440*

* 
   

.525** 
.464** 1 -.435** 

.000 .000 .000  .000 
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Self-Negative 
Outlook  

2.4156 .97088 -
.208*

* 

-
.226** 

 -
.170** 

 -.435** 1 

.000 .000 .000 .000  

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

              When assessing the means, we see that self-worth outlook has the highest mean 
(4.1129). On the other hand, self-negative outlook has the lowest mean (2.4156).  

              Positively related correlation emerged between self-efficacy belief and ability to 
modify self-presentation (r = 0.485) (p˂0.05). In other words, self-efficacy belief increases 
ability to modify self-presentation. Similarly, positively related correlation occurred between 
self-efficacy belief and sensitivity to others‟ expression (r = 0.473) (p˂0.05). To put it another 
way, self-efficacy belief increases sensitivity to others‟ expression. Following this further, 
positively related correlation emerged between self-efficacy belief and self-worth outlook (r = 
0.440) (p˂0.05). Self-efficacy belief enhances self-worth outlook. Conversely, negatively 
related correlation occurred between self-efficacy belief and self-negative outlook (r = -
0.208). Self-efficacy belief reduces self-negative outlook as a result.  

              Positively related correlation occurred between self-worth outlook and ability to 
modify self-presentation (r = 0.525) (p˂0.05). The level of self-worth outlook enhances 
ability to modify self-presentation. Conversely, negatively related correlation emerged 
between self-negative outlook and ability to modify self-presentation (r = -0.226) (p˂0.05). 
The more the self-negative outlook was, the less the ability to modify self-presentation 
accordingly. 

               Following this further, positively related correlation emerged between self-worth 
outlook and sensitivity to others‟ expression (r = 0.464) (p˂0.05). The level of self-worth 
outlook enhances sensitivity to others‟ expression. Conversely, negatively related correlation 
occurred between self-negative outlook and sensitivity to others‟ expression (r = -0.170) 
(p˂0.05). The more the self-negative outlook was, the less the sensitivity to others‟ expression 
accordingly.  

The Effect of Self-Efficacy Belief on Self-Monitoring Level 
            The binary logistic regression is a method which having two categories for dependent 
variable. Logistic regression method does not have a restrictive condition for the measurement 
of independent variables (Alpar, 2011; Sümbüloğlu & Akdağ, 2009). In this research, the 
variables were not normally distributed and therefore logistic regression tests were performed. 
Before entering the logistic regression method, data sets were transformed to binary condition 
for dependent variables. The sub-dimensions of the self-monitoring and self-esteem as 
dependent variables were transformed to binary condition. In this context, below average 
values of sub-dimensions of dependent variables were taken as “0”, the average and above 
values of these sub-dimensions were taken as “1”. According to the “0” value means as “I 
disagree”, “1” value means as “I agree”. 

             Logistic regression tests were performed on the effect of self-efficacy belief on self-
monitoring level. In this context, self-efficacy was discussed as the independent variable. The 
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sub-dimensions of self-monitoring, „ability to modify self-presentation‟ and „sensitivity to 
others‟ expression‟ were discussed separately as the dependent variables. Two logistic 
regression models were tested within this context.  

Table 8: The Effect of Self-Efficacy Belief on Sensitivity to Others’ Expression 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

  
Self-Efficacy 
Belief 

1.415 0.161 77.135 1 0.000 4.118 

Constant -5.192 0.617 70.904 1 0.000 0.006 
Dependent Variable: Sensitivity to Others‟ Expression  
-2 Log likelihood: 869.497; Cox & Snell R Square: 0.132; Nagelkerke R Square: 0.176;  
Omnibus Chi-square Test Statistics: 99.414, p: 0.000; Correct Classification Percentage: 
%64,3 

              As shown in Table 8, H1 was supported (p˂0.05). In other words, self-efficacy belief 
has a positive significant effect on sensitivity to others‟ expression (Exp (B)=4.118). 
University students‟ self-efficacy beliefs increase their sensitivity to others‟ expression. Self-
efficacy beliefs can be said to enhance sensitivity to others‟ expression. 

Table 9: The Effect of Self-Efficacy Belief on Ability to Modify Self-Presentation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Self-Efficacy 
Belief 

1.589 0.169 88.875 1 0.000 4.898 

Constant -5.999 0.648 85.630 1 0.000 0.002 
Dependent Variable: Ability to Modify Self-Presentation  
-2 Log likelihood: 855.574; Cox & Snell R Square: 0.155; Nagelkerke R Square: 0.207; 
Omnibus Chi-square Test Statistics: 118.478; p: 0.000; Correct Classification 
Percentage: %66 

             As shown in Table 9, H2 was supported (p˂0.05). Self-Efficacy belief has a positive 
significant effect on ability to modify self-presentation (Exp(B)=4.898). Self-efficacy belief 
increases the ability to modify self-presentation. University students‟ self-efficacy beliefs 
increase their ability to modify self-presentation.  

The Effect of Self-Efficacy Belief on Self-Esteem Level 
                Logistic regression tests were introduced on the effect of self-efficacy belief on self-
esteem. In this context, self-efficacy was discussed as the independent variable. The sub-
dimensions of self-esteem, „Self-Worth Outlook‟ and „Self-Negative Outlook‟ were taken 
separately as the dependent variables. Two logistic regression models were tested within this 
context.  

 
 
 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 59         Ocak - Şubat 2017 
          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 
 
 

 440 

Table 10: The Effect of Self-Efficacy Belief on Self-Worth Outlook 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Self-Efficacy Belief 1.458 0.163 79.948 1 0.000 4.296 
Constant -5.346 0.623 73.525 1 0.000 0.005 
Dependent Variable: Self-Worth Outlook 
-2 Log likelihood: 864.521; Cox & Snell R Square: 0.138; Nagelkerke R Square: 0.184 
Omnibus Chi-square Test Statistics: 104.025, p:0,000; Correct Classification 
Percentage:%66.7 

         As shown in Table 10, H3 was supported because of p˂0.05. Self-efficacy belief has a 
positive significant effect on self-worth outlook (Exp(B)=4.296). University students‟ self-
efficacy beliefs increase their self-worth outlook. In other words, self-efficacy beliefs enhance 
self-worth outlook accordingly.  

Table 11: The Effect of Self-Efficacy Belief on Self-Negative Outlook 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Self-Efficacy Belief -0.632 0.132 22.923 1 0.000 0.531 

Constant 2.052 0.505 16.522 1 0.000 7.783 
Dependent Variable: Self-Negative Outlook 
-2 Log likelihood: 929.543; Cox & Snell R Square: 0.035; Nagelkerke R Square: 0.047 
Omnibus Chi-square Test Statistics: 24.781, p:0.000; Correct Classification 
Percentage:%62.7 

              As illustrated in Table 11 above, H4 was supported due to p˂0.05. Self-efficacy 
belief has a significant negative effect on self-negative outlook (Exp(B)=1/0.531=1.883; B=-
0,632). University students‟ self-efficacy beliefs reduce their self-negative outlook. To put it 
another way, self-efficacy beliefs reduce self-negative outlook.  

The Effect of Self-Esteem on Self-Monitoring Level 
               Logistic regression tests were introduced on the effect of self-esteem on self-
monitoring. In this context, the sub-dimensions of self-esteem were considered as the 
independent variables. The sub-dimensions of self-monitoring level were considered as the 
dependent variables. In this context, two logistic regression models were tested.  

Table 12: Logistic Regression Test Results Related to the Effect of Self-Esteem on Sensitivity 
to Others’ Expression 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Self-Worth Outlook 0.924 0.137 45.342 1 0.000 2.519 
Self-Negative Outlook 0.053 0.093 0.325 1 0.569 1.054 
Constant -3.756 0.704 28.488 1 0.000 0.023 
Dependent Variable: Sensitivity to Others‟ Expression  
-2 Log likelihood: 903.918; Cox & Snell R Square: 0.088; Nagelkerke R Square: 0.118 
Omnibus Chi-square Test Statistics: 64.994, p:0.000; Correct Classification Percentage: 
%62.2 
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               As shown in Table 12, H5a was supported (p˂0.05), unlike H5b (p˃0.05). Self-worth 
outlook has a positive significant effect on sensitivity to others‟ expression (Exp(B)=2.519). 
Conversely, self-negative outlook has no significant effect on sensitivity to others‟ expression 
(p˃0.05). University students‟ self-worth outlook increases their sensitivity to others‟ 
expression. Self-worth outlook enhances sensitivity to others‟ expression. 

Table 13: Logistic Regression Test Results Related to the Effect of Self-Esteem on Ability to 
Modify Self-Presentation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Self-Worth Outlook 1.019 0.144 49.962 1 0.000 2.771 
Self-Negative Outlook -0.078 0.093 0.716 1 0.398 0.925 
Constant -3.977 0.729 29.725 1 0.000 0.019 
Dependent Variable: Ability to Modify Self-Presentation  
-2 Log likelihood: 887.783; Cox & Snell R Square: 0.115; Nagelkerke R Square: 0.154 
Omnibus Chi-square Test Statistics: 86.269; p:0.000; Correct Classification Percentage: 
%66.7 

              As shown in Table 13 above, H6a was supported (p˂0.05), unlike H6b (p˃0.05). Self-
worth outlook has a significant positive effect on ability to modify self-presentation 
(Exp(B)=2.771). Conversely, self-negative outlook has no significant effect on ability to 
modify self-presentation (p˃0.05). University students‟ self-worth outlook increases their 
ability to modify self-presentation. The level of self-worth outlook enhances ability to modify 
self-presentation as a result. 

DISCUSSION, CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
               Regarding the literature, the studies that indicate differences or vice versa among 
self-efficacy beliefs, self-monitoring and self-esteem in terms of demographic characteristics 
are available. For example, Al-Khatib (2012) revealed that self-efficacy belief does not vary 
according to gender. Conversely, Hogue, Levashina & Hang (2013) revealed that 
undergraduate students‟ self-monitoring levels differ by gender. Similarly, Moksnes & Espnes 
(2012) and Al-Khatib (2012) revealed that self-esteem levels differ by gender. Moreover, 
Marcic & Kobal Grum (2011) revealed that self-esteem does not differ by gender.  

                 In our study, we found out the result that female students have more sensitivity to 
others‟ expression. Hogue, Levashina & Hang (2013) conducted a research study on the 
relationship between undergraduate students‟ self-monitoring level and gender. They have 
found high levels of self-monitoring as far as men were concerned.  

             As mentioned earlier, two sub-dimensions, „sensitivity to others‟ expression‟ and 
„ability to modify self-presentation‟, have emerged as a result of factor analysis that was 
applied to the scale of self-monitoring. Hogue, Levashina & Hang (2013) discussed self-
monitoring as one-dimensional and have found high levels of self-monitoring as far as men 
were concerned.  In our study, we have found that female students have more sensitivity to 
others‟ expression, which is one of the sub-dimensions of self-monitoring scale. From this 
point of view, our results vary with the research indicated. The reason for this is that our 
research involved people from different cultures. 
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               In our study, we found out that female students perceive themselves more valuable 
compared to male students, yet male students perceive themselves more negatively than 
female students and students who are in the 18-19 age range have more negative perceptions 
about themselves compared to others. Moksnes & Espnes (2012) conducted a study on 
primary and secondary school students in Norway. This study covers students who are in the 
13-18 age range. It was determined that self-esteem levels vary by gender. Accordingly, male 
students have high self-esteem levels compared to their female counterparts. In addition, age 
level was determined that it has a significant effect on self-esteem. Thus, it was determined 
that male students‟ self-esteem was higher than their female counterparts regarding all age 
groups of students.   

                As stated earlier, two sub-dimensions, „self-worth outlook‟ and „self-negative 
outlook‟ have emerged as a result of factor analysis that was applied to the scale of self-
esteem. As a result of the analyses in this context, we have determined that female students 
have higher levels of self-worth outlook compared to male students. Similarly, it was found 
that male students have higher levels of self-negative outlook compared to their female 
counterparts. Moksnes & Espnes (2012) have determined that male students have high self-
esteem levels compared to their female counterparts. From this point of view, our research 
results vary with the specified research. The reason for these differences can be shown that 
the mentioned research was done in primary-secondary schools as opposed to our research, 
which was done in universities. 

                Marcic & Kobal Grum (2011) have determined that self-esteem does not differ by 
gender in their study which was carried out on 339 people (mostly students) in the age range 
19-63. Unlike this study, we found out that the sub-dimensions of self-esteem showed 
differences according to gender. The reason for this is that our research involved people from 
different cultures and age groups. Al-Khatib (2012) has determined that self-esteem differ by 
gender, unlike self-efficacy belief in his research on college students. Similarly, we also found 
out that the sub-dimensions of self-esteem differ by gender, unlike self-efficacy belief. Al-
Khatib (2012) had reached the conclusion that males had higher levels of self-esteem 
compared to females. We have achieved the opposite result in our study.  

                Aydogan (2008) has examined the relationship between self-efficacy and self-
esteem via correlation analysis. Accordingly, he determined that a significant positive 
relationship between self-efficacy and self-esteem was available. Al-Khatib (2012) 
investigated the relationship between self-esteem and self-efficacy. Accordingly, he has 
determined that self-esteem had a positive high correlation with self-efficacy. In our study, we 
also obtained a significant relationship between sub-dimensions of self-efficacy and self-
esteem. There is a positively related correlation with self-efficacy and self-worth outlook as 
opposed to self-negative outlook, which are the sub-dimensions of self-esteem. 

               In our study, we have determined that students whose father graduated from 
university have more sensitivity to others‟ expression and students who attend two-year 
schools have more self-negative outlook compared to those attending four-year schools. Four-
year schools are fast to gain growing acceptance in the community and work life and it may 
have led to this conclusion to occur.  

               According to our research results, university students‟ self-efficacy beliefs increase 
their sensitivity to others‟ expression and ability to modify self-presentation. Students‟ self-
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efficacy beliefs increase the level of self-worth outlook. Students‟ self-efficacy beliefs reduce 
the level of self-negative outlook. The levels of students‟ self-worth outlook enhance 
sensitivity to others‟ expression and ability to modify self-presentation. 

               The first limitation of the study is that the application is only made upon a state 
university students and the second one is that the research lacks the application carried out on 
private universities. In other words, the application has not been made for more than one state 
university. In addition, any application that is applied on students in private universities is out 
of concern in the research. These conditions stand out as the limitations of the study.  
               As regards future research, it can be advisable to be done at state and private 
universities accordingly. Also, future research is suggested to be carried out by involving 
multiple universities. Following this further, possible future work should be made especially 
with a focus on self-efficacy and self-esteem with larger samples. That is, it should be noted 
that extensive research is necessary regarding the topics of self-efficacy and self-esteem and 
such studies should include state universities and private ones as well. Besides, studies on 
these topics are advisable to include more than one university. 
               This current study focuses on the relationships among aforementioned variables that 
may affect the success of students and also deals with the question - how these variables differ 
by demographic characteristics. This will help ensure adoption of measures identifying the 
issues and problems occurred in this area. 
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