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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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ŞİDDET EĞİLİMLİ ERGENLERİN SALDIRGAN DAVRANIŞLARINA FİZİKSEL 

AKTİVİTE VE SPORTİF OYUNLARIN ETKİSİ 
Hulusi ALP*  O.Kürşat ERGÜL† 

 

Öz 

Bu araştırmada amaç; ilköğretim çağındaki şiddet eğilimli ergenlerin saldırgan davranışlarına fiziksel aktivite ve 
sportif oyunların etkisini incelemektir. Araştırma modeli, ön test - son test, kontrol gruplu desenle yapılmıştır. 
Araştırmanın evrenini Aydın ilinde bir ilköğretim okulunda okuyan 10-12 yaş aralığındaki şiddet eğilimli 
davranışlar gösteren ergen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu iki aşamada 
oluşturulmuştur. Birinci aşamada; okul rehber öğretmeni tarafından, şiddet eğilimli davranışlar gösteren 15 ergen 
öğrenci belirlenmiştir. İkinci aşamada ise; okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen, şiddet eğilimli saldırgan 
davranışlar gösteren ergen öğrencilerin arasından araştırmacı tarafından basit tesadüfi yöntemle belirlenen 8 
ergen öğrenci ile uygulamanın yapılacağı deney grubu, geriye kalan 7 ergen öğrenci ile de kontrol grubu 
oluşturulmuştur.  Araştırma sonunda değerlendirme yapabilmek için deney ve kontrol grubundaki ergenlerin 
ailelerine “Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” çalışmanın başında ön-test ve çalışmanın sonunda son-test olarak 
uygulanmıştır. Bu testin sonuçları spss istatistik programı ile yapılmıştır. Gruplar arası sıra ortalaması farklarının 
karşılaştırmasına, sıralı olmayan bağımsız değişkenlere Mann-Whitney U Nan-Par testle, Grup içi ortalama 
farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle bakılmıştır. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi 
alınmıştır. Araştırma sonucunda; şiddet eğilimli davranışlar gösteren ergenlerin, şiddet içerikli davranışlarının 
azalmasında fiziksel aktivite ve spor etkinliklerinin etkili olduğu görülmüştür. İstatistikî sonuçlar (p< 0.05) ve 
(p< 0.01) önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite,  Spor, Şiddet, Ergen  

 
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS GAMES ON AGGRESSIVE BEHAVIOR 

VIOLENCE PRONE ADOLESCENTS 

 
Abstract 

The aim of this research; Violence-prone adolescents in primary schools is to examine the effects of physical 
activity and sports games on aggressive behavior. Research models, pre - post test was conducted with the 
control group design. The research population, prone to violence in the 10-12 age range read at an elementary 
school in Aydin province consists of students with behavior of adolescents. The research sample group was 
formed in two stages. In the first stage; by school guidance counselor has been identified 15 adolescent students 
who are prone to violent behavior. In the second stage; Determined by the school guidance counselor, a simple 
random method specified 8 adolescent experimental group that made the students with the practice by 
researchers from the adolescent students showing aggressive prone to violent behavior, the remaining 7 with 
adolescent students in control groups were formed. Research results to parents of adolescents in the experimental 
and control groups to make an assessment "School Social Behavior Scales" at the beginning of the study was 
administered a pre-test and post-test at the end of the study. The results of this test was performed with SPSS 
statistical software. The between-group difference in comparison to the average order, non-sequential argument 
to the Mann-Whitney U test Nan-par, while the intra-group comparison of mean differences were analyzed with 
the Wilcoxon test Nan Par. For Type 1 error α = 0.05 and 0.01 level has been taken. As a result of the research; 
Adolescents with behavior prone to violence, physical activity has been shown to be effective in reducing violent 
behavior and sporting events. Statistical results (p <0.05) and (p <0.01) were significant at the significance level. 

Keywords: Physical Activity, Sports, Violence, Adolescent. 
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GİRİŞ 
Kişinin sahip olduğu psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörler suçlu davranışlara neden 
olmaktadır. Özellikle ailede çocuğa şiddet uygulanması, aile içi ilişkilerin sağlıksız olması, 
ailede cezaevine girenlerin bulunması, aile içinde sürekli kavga olması gibi sebepler 
saldırganlık davranışlarını artırmaktadır (TBMM Araştırma Komisyon Raporu, 2010: 545, 
547). Ergenlerin neden olduğu şiddet toplumda en çok göz önünde olan şiddet biçimlerinden 
biridir. Şiddet sıradanlaştıkça, ergenler ve gençlerce kabul gördükçe, toplumsal yapımız 
şüphesiz zarar görmektedir. (Akt. Haskan Avcı ve Yıldırım: 157-159). Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) şiddeti; "Kişinin bilinçli olarak, kendisine, başkasına, bir gruba veya bir topluluğa 
karşı, yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da yoksunlukla sonuçlanan, ya da 
sonuçlanma olasılığı olan, tehdit ederek veya gerçekten, fiziksel zorlama ya da güç 
kullanılması" olarak tanımlamaktadır (DSÖ, 2002: 1). Canlı bir organizmaya dolaylı ya da 
dolaysız olarak zarar vermeyi amaçlayan davranış söz konusu olduğunda, saldırganlık ya da 
saldırgan davranıştan söz edilebilir. Saldırganlığın tanımında da bu vardır: Bir nesneye zarar 
vermek ya da bir canlıyı incitmek, amacını taşıyan ve toplumsal açıdan onaylanamaz 
davranışlara saldırganlık denir (Zülal, 2001: 34; Boxer ve Tisak, 2005: 172). Saldırganlık gibi 
davranış problemlerinin erken yaşlarda belirlenmesi, bireyin uyum problemlerini anlamada ve 
sosyalleşme sürecinde çok önemlidir. İnsanlarda şiddet eğilimli ve saldırgan davranışların 
görülmesinin altında birçok faktör yatmaktadır. Saldırganlığa neden olan faktörlerin basında 
aile içi ilişkiler, aile yaşantıları gelir. (Akt. Yeğen, 2008: 33). Otoriter, tutarsız, kontrol 
yetersizliği, olumsuz tavırlar içeren ebeveyn tutumları büyümekte olan çocuklarda 
saldırganlığa, anti-sosyal davranışlara ve suç islemeye eğilimi artırmaktadır (Akt. Yeğen, 
2008: 33). Sözel, fiziksel şiddet çocukları ve ergenleri psikolojik açıdan etkilemekte ve ailede, 
okulda, toplumda yaşanan şiddet onları daha saldırgan yaparak suça itmektedir (Arıkan, 2007: 
46). Saldırganlık çocuklarda ve ergenlerde görülen başlıca uyum ve davranış 
bozukluklarından biri olarak görülmektedir (Kulaksızoğlu, 2000: 103). Bilim ve teknolojide 
meydana gelen hızlı değişmeler, hızlı sanayileşme ve düzensiz kentleşme sonucu işsizlik, 
gelir dağılımında ki eşitsizlik, köyden kente göçler, geleneklerin sarsılması, insanı eskiye 
kıyasla daha fazla umutsuz yaparak şiddete ve saldırganlığa eğilimli hale getirmiştir (Kılıççı, 
2006; Yörükoğlu, 2000; Geçtan, 2006). Ergenlerin özellikle engellenme ve anlaşılmama 
karşısında tepkisel davranabildiklerini, otorite figürlerini düşmanca algılayabildiklerini ve 
böylece şiddet eğilimi gösterebilmektedirler. Ayrıca kırılma, alınma, gücenme, anlaşılmama, 
reddedilme, engellenme, korku, kaygı, hayal kırıklığı, yalnızlık gibi acı veren temel 
duyguların kızgınlık, öfke gibi duygulara kolaylıkla dönüşebilmektedir (Çuhadaroğlu-Çetin, 
2008: 11, 21). Ergenlik döneminde yoğun olarak yaşanan duygulardan olan öfke, kontrol 
edilemediği takdirde birtakım olumsuz yaşantılara yol açabilmektedir. Ergenler kontrol 
edilemeyen öfke sonucunda, kendisi için büyük önem taşıyan arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde 
yoğun öfke patlamaları yaşayabilir ve arkadaşları tarafından dışlanabilirler (Koçak 2008: 5). 
Ergenler için okulda yalnız kalmamak, akranları tarafından kabul görmek önemlidir. 
Ergenlerin dünyasında, okul arkadaşları arasında iyi bir konuma, popülerliğe, liderliğe ve 
güce sahip olmak büyük anlamlar içermektedir. Zaman zaman bu gücü ve popülerliği elde 
etme ihtiyacı ergenleri şiddet içeren davranışlara yöneltebilmektedir (Cowie, 2000: 26). 
Fiziksel aktivite, spor ve oyun, özgürce razı olunan, ama tamamen emredici kurallara uygun 
olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, 
çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız ve kolay yol olması nedeniyle de çevresindeki 
bireylerle iletişim kurmasını kolaylaştıran bir faaliyettir (Koçyiğit ve diğ., 2007: 16; Huizinga, 
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1995: 16). Grup oyunlarının sürekliliği, çocuklar problem yaşadıklarında etkili sosyal 
problem çözme becerisi ve arkadaş canlısı kalabilmeyi başarmak için iletişim kullanmaları 
gereklidir  (Akt. Dereli-İman, 2013: 479; Neslin Değişen Sesi, 2009: 1-5). İyi planlanmış 
fiziksel aktivite ve spor ergenler için fiziksel gelişimin yanında psikolojik ve sosyal gelişim 
içinde önemlidir. Gelişmiş ülkelerde sportif etkinlikler sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak 
kabul edilir (Tel, 2008: 2-8). 

 
1. YÖNTEM 
1.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada, ilköğretim çağındaki şiddet eğilimli ergenlerin saldırgan davranışlarına fiziksel 
aktivite ve sportif oyunların etkisini belirlemek amaçlanmıştır.  
1.2. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma modeli, ön test - son test, kontrol gruplu desenle yapılmıştır. Araştırma; Aydın ilinde bir 
ilköğretim okulunda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Aydın ilinde bir ilköğretim 
okulunda okuyan 10-12 yaş aralığındaki şiddet eğilimli davranışlar gösteren ergen öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu iki aşamada oluşturulmuştur. Birinci aşamada; 
okul rehber öğretmeni tarafından, şiddet eğilimli davranışlar gösteren 15 ergen öğrenci 
belirlenmiştir. İkinci aşamada ise; okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen, şiddet eğilimli 
saldırgan davranışlar gösteren ergen öğrencilerin arasından araştırmacı tarafından basit 
tesadüfi yöntemle belirlenen sekiz (8) ergen öğrenci ile uygulamanın yapılacağı deney grubu, 
geriye kalan yedi (7) ergen öğrenci ile de kontrol grubu oluşturulmuştur.  Deney grubundaki 
ergen öğrencilere 14 hafta boyunca, hafta da 3 (üç) gün 1 (bir) saat çalışma yaptırılmıştır. 
İçerik olarak; ısınma hareketleri, işlevsel egzersizler, eğitsel oyunlar ve sportif etkinliklerden 
oluşan etkinlikler programı uygulanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan ergen öğrencilere ise; 
özel olarak hazırlanmış herhangi bir fiziksel aktivite, oyun etkinliği ya da sportif aktivite 
yaptırılmamıştır. 

1.3. Veri Toplama Aracı ve Analiz 
Grupların saldırganlık ve sosyalleşme düzeylerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı 
“Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” kullanılmıştır. Okul Sosyal Davranış Ölçekleri geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları sonucunda, ölçeklerin orijinal ve uyarlanan formu, puanları arasındaki 
korelasyon kat sayılarının “Olumsuz Sosyal Davranışlar Ölçeği” için r=.88 ve r=.62 arasında 
değiştiği ve p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ölçeklerin madde toplam, 
madde kalan analizleri sonrasında, “Olumsuz Sosyal Davranışlar Ölçeği” nin korelasyon kat 
sayılarının r=.92 ve r=.48 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Alt ölçeklerden elde edilen ilişki 
kat sayıları r=.83 ile r=1.00 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar “Okul Sosyal Davranış 
Ölçekleri’ nin güçlü güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Yüksel-Yukay, 2009: 1605). 
Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin ailelerine “Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” 
çalışmanın başında ön-test ve çalışmanın sonunda son-test olarak uygulanmıştır. Bu 
araştırmanın sonuçları, spss istatistik programı ile yapılmıştır. Sıralı olmayan bağımsız 
değişkenlerin gruplar arası sıra ortalaması farklarının karşılaştırmasına Mann-Whitney U 
Nan-Par testle, grup içi ortalama farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle 
bakılmıştır. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıştır.   
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2. BULGULAR  
Tablo 1: Deney ve Kontrol Grubundaki Ergenlerin Demografik Özelliklere Göre Yüzdelik 

Dağılımları 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 
Sayı % Sayı % 

Cinsiyet Erkek 8 .100 7 .100 
 χ²= ,800 p=,371 

Yaş 

10 Yaş 5 .62.5 4 .57.15 
11 Yaş 3 .37.5 3 .42.15 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                                  χ²= ,500 p=,480 

Ailenin Aylık 
Geliri 
 

1001TL-2000TL 3 .37.5 3 .42.9 
2001TL- 3000TL 3 .37.5 2 .28.6 
3001TL-4000TL 1 .12.5 1 .14.3 
4001TL ve üzeri 1 .12.5 1 .14.3 
Toplam 8 100.0 7 100.0 
                                                                                             χ²= 2,000 p=,572 

Anne eğitim 
Durumu 

Lise mezunu 6 .75 4 .57.1 
Ön lisans/lisans mezunu 2 .25 3 .42.9 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                                 χ²= 2000 p=,157 

Baba Eğitim 
Durumu 

Lise mezunu 6 .75 4 .57.1 
Ön lisans/lisans mezunu 2 .25 3 .42.9 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                               χ²= 2,000 p=,157 

Anne meslek 
durumu 

Ev hanımı / çalışmıyor 5 .62.5 3 .42.9 
Serbest meslek 1 .12.5 2 .28.6 
Ssk çalışan(işçi) 1 .12.5 2 .28.6 
Memur 1 .12.5 - - 
Toplam 8 100.0 10 100.0 

                                         χ²= 6,000 p=,112 

Baba meslek 
durumu 

Serbest meslek 3 .37.5 2 .28.6 
İşçi 3 .37.5 2 .28.6 
Memur 2 .25 3 .42.9 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                              χ²=,250 p=,882 

Anne yaşı 

21-25 yaş 2 .25 4 .57.1 
26-30 yaş 6 .75 3 .42.9 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                                χ²=2,000 p=,157 

Baba yaşı 

26-30 yaş 5 .62.5 3 .42.9 
31-35 yaş 3 .37.5 3 .42.9 
36-40 yaş   1 14.3 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                                  χ²=,500 p=,480 

Doğum sırası 

İlk çocuk 7 .87.5 4 .57.1 
İkinci çocuk 1 .12.5 3 .42.9 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                                χ²=4,500 p=,371 

Kardeş sayılarına 
göre 

Tek Çocuk 5 .62.5 2 .28.6 
İki Kardeş 3 .37.5 4 .57.1 
Üç Kardeş - - 1 .14.3 
Toplam 8 100.0 7 100.0 

                                                   χ²=,500 p=,480 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

     ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası    
    Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

               http://www.akademikbakis.org  

5 

 

Tablo 1’de Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin cinsiyete ve yaşlarına göre,  dağılımları 
görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından farklılık 
göstermediği görülmektedir.  

Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin anne ve baba meslek durumlarına göre 
dağılımları görülmektedir. Deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerinin yapmakta 
oldukları mesleklerin birbirine benzer olduğu söylenilebilir. 

Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin anne ve baba yaş durumlarına göre 
dağılımları görülmektedir. Buna göre; deney ve kontrol grubundaki çocukların annelerinin 
yaşlarının 26-30 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Deney ve kontrol grubundaki 
çocukların babalarının yaşlarının 26-30 ve 31-35 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. 
Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından farklılaşmadıkları 
görülmektedir.  

Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin ailelerin gelir düzeylerinin her iki grupta 
1001 – 2000 TL aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki 
bağımsız değişken açısından farklılaşmadıkları görülmektedir.   

Tablo 1' de çocukların kardeş sayılarına ve doğum sıralamalarına göre dağılımları 
görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından 
farklılaşmadıkları görülmektedir. 

Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin kardeş sayılarına ve doğum 
sıralamalarına göre dağılımları görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız 
değişken açısından farklılaşmadıkları görülmektedir. 

Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin anne ve baba eğitim durumlarına göre 
dağılımları görülmektedir. Buna göre; deney ve kontrol grubundaki çocukların annelerinin ve 
babalarının lise mezunu aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tablo 2: Okul Sosyal Davranış Ölçeği Aile Görüşlerini İçeren Verilerin Mann-Whitney U 
Ön-Test ve Son-Test Puan Farklarının Karşılaştırılması 

Okul Sosyal 
Davranış 
Ölçekleri Grup N 

           Ön-test          Son-test 
Sıra 
Ort. 

Sıra 
Toplam U P Sıra 

Ort. 
Sıra 

Toplam U   P 

Saldırgan-
Sinirli 
Davranışlar 

Deney 
Grubu 8 6,63 53,00 

17,000 ,362 

11,19 89,50 

2,500 ,003 Kontrol 
Grubu 7 8,67 52,00 4,36 30,50 

Antisosyal-
Agresif 
Davranışlar 

Deney 
Grubu 8 8,75 70,00 

22,000 ,484 

10,13 73,50 

7,500 ,045 Kontrol 
Grubu 7 7,14 50,00 5,57 46,50 

Yıkıcı-
Talepkâr 
Davranışlar 

Deney 
Grubu 8 8,19 65,50 

26,500 ,857 
4,50 3,600 

,000 ,001 Kontrol 
Grubu 7 7,79 54,50 12,00 84,00 

Tablo 2’ye bakıldığında, fiziksel aktivite ve sportif oyunlar programı uygulanmadan önce, 
“Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” aile görüşlerini içeren verilerin mann-whitney u nan par 
test analiz sonuçlarına göre; Saldırgan-Sinirli Davranışlar, Antisosyal-Agresif Davranışlar 
ve Yıkıcı-Talepkâr Davranışlar faktör maddelerinde deney ve kontrol grubundaki ergen 
öğrencilerin ön-test sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
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görülmektedir (p>0,05). Program uygulandıktan sonra; “Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” 
aile görüşlerini içeren verilerin mann-whitney u nan par test analiz sonuçlarına bakıldığında 
Saldırgan-Sinirli Davranışlar ve Yıkıcı-Talepkâr Davranışlar, faktör maddelerinde deney 
ve kontrol grubundaki ergen öğrencilerin son-test sıra ortalamaları arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.01). Antisosyal-Agresif Davranışlar faktör 
maddelerinde deney ve kontrol grubundaki ergen öğrencilerin son-test sıra ortalamaları 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05).  

Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubundaki Ergenlerin Aile Görüşlerini İçeren Verilerin 
Wilcoxon Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Okul Sosyal 
Davranış 
Ölçekleri 

 Ön-test ve Son-test 

Gruplar 
 

N  
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı Z P 

Saldırgan-
Sinirli 
Davranışlar 
 

Deney 
Grubu 

0 Negatif 
Sıra 

,00 ,00 

-2,527 ,012 8 Pozitif 
Sıra 

4,50 36,00 

0 Eşit - - 

Kontrol 
Grubu 

7 Negatif 
Sıra 4,00 28,00 

-1,528 ,065 0 Pozitif 
Sıra ,00 ,00 

0 Eşit   

Antisosyal-
Agresif 
Davranışlar 
 

Deney 
Grubu 

1 Negatif 
Sıra 

2,00 2,00 

-2,047a ,041 6 Pozitif 
Sıra 

4,33 26,00 

1 Eşit - - 

Kontrol 
Grubu 

3 Negatif 
Sıra 2,00 6,00 

-1,732 ,083 0 Pozitif 
Sıra ,00 ,00 

4 Eşit   

Yıkıcı-
Talepkâr 
Davranışlar 

Deney 
Grubu 

8 Negatif 
Sıra 

4,50 36,00 

-2,530 ,011 0 Pozitif 
Sıra 

,00 ,00 

0 Eşit - - 

Kontrol 
Grubu 

0 Negatif 
Sıra ,00 ,00 

-1,342 ,180 2 Pozitif 
Sıra 1,50 3,00 

5 Eşit   

Tablo 3’e bakıldığında; deney grubundaki ergenlerin ailelerin verdiği cevapların 
puanlandırılmasına göre, “Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” maddelerinden; Saldırgan-Sinirli 
Davranışlar, Antisosyal-Agresif Davranışlar ve Yıkıcı-Talepkâr Davranışlar maddeleri 
yönünden deney grubundaki çocukların ön-test ve son-test sıra ortalamaları arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Kontrol grubundaki ergenlerin 
ailelerinin verdiği cevapların puanlandırılmasına göre Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” 
maddelerinden; Saldırgan-Sinirli Davranışlar, Antisosyal-Agresif Davranışlar ve Yıkıcı-
Talepkâr Davranışlar maddeleri yönünden ön-test ve son-test sonuçları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0.05)  
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TARTIŞMA 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; fiziksel aktivite ve sportif etkinliklerin, şiddet 
eğilimli ergenlerin davranışlarının azalmasında olumlu yönde etkili olduğu görülmektedir. 
Araştırmamızı destekleyen, benzer nitelikte yapılmış araştırmalar mevcuttur.  

Fiziksel aktiviteler, gerilim ve anksiyetenin boşalmasına yardım eder ve emosyonel stabilite 
ve sabır davranışını kolaylaştırır (Baltacı, 2008: 3). Fiziksel aktivite ve oyun etkinliklerine 
katılan bireyler kişisel deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve sorumluluk duygusu 
kazanırlar. Yardımlaşma ve işbirliği yapma, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme 
gibi sosyal davranışları da kazanarak olumlu bir benlik gelişimi sağlar (Mengütay, 2005: 
113). Fiziksel aktivite ve oyun, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve 
fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı 
ve gereklidir (Akt. Temür, 2007: 21-22). Fiziksel aktivite ve oyun ile ilgilenmenin, ergenlik 
dönemindeki çocuklarda akademik başarıyı arttırdığı, psikolojik olarak iyi olma hali 
sağladığı, depresyon ve kaygı bulgularını azalttığı, kendine saygıyı arttırarak, ergenlerin daha 
atılgan olmalarını sağlamaya katkı yaptığı belirlenmiştir (Çavdar, 2011: 60; Strong ve ark. 
2005: 732-737; Taylor ve ark., 1985: 30; Kirkcaldy ve ark., 2002: 50; Penedo ve Dahn, 2005: 
93; Parfitt ve Eston, 2005: 701; Suitor ve Kraak, 2007).  Spora katılım yaşamın her 
döneminde önemlidir, özellikle çocuk, ergen, genç erişkinler için sağlığın pekiştirilmesi, 
hastalıklardan korunma ve psikososyal iyilik hali için daha kritik bir öneme sahiptir. 
Almanya’da, 2002 yılında spor yapan ve yapmayan 14–18 yaş aralığındaki bin lise 
öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışmada; spor yapanların yapmayanlara göre 
daha düşük depresyon ve anksiyete skorlarına sahip oldukları saptanmıştır (Kirkcaldy ve diğ. 
2002: 544). Spor faaliyetlerinin anksiyete açısından uzun dönemli etkisini araştırmak 
amacıyla 14–16 yaş grubundaki ergenlerin spor yapanlar ve yapmayanlar şeklinde ayrılarak 
dahil edildikleri bir çalışmada; spor yapanlarda hem genel semptom, hem de anksiyete 
indeksinin anlamlı biçimde düşük olduğu saptanmıştır (Akt. Alpaslan, 2012: 181). Yetiştirme 
yurtlarında kalan 13–16 yaş grubu sporla uğraşan ergenlerin; sigara, alkol, madde ve ilaç 
kullanım sıklıkları daha düşük, yaşam kalitesi puanları daha yüksek, genel ruhsal belirti ve 
depresyon puanları daha düşük, birine zarar verme ve bir şeyleri kırıp/dökme istekleri daha 
az, ders çalışma ve kitap/gazete okuma sıklıkları daha yüksek bulunmuştur. Ergenlerin spora 
ayırdıkları süre arttıkça ruhsal belirtilerinin şiddetinin azalmakta olduğu saptanmıştır 
(Karadağ, 2008). Yetiştirme Yurdu Ergenleri ile yapılmış ve araştırmaya katılan ergenler ile 
bir yıl süreyle sportif etkinlikler (cimnastik faaliyetleri) düzenlemiş, ayrıca sosyo-kültürel 
faaliyetlerde de çeşitli etken roller vererek ergenlerin davranışlarındaki olumlu değişikliklere 
direkt olarak katkıda bulunulduğu saptanmıştır. Ergenlerin küfürlü konuşma, birbirlerine zarar 
verme, etkinlik sırasında düzen ve disiplini bozma ve arkadaşlarına zarar verme gibi davranış 
ve tutumları bir yıl sonunda azalma olduğu görülmüştür (Çamlıyer ve diğ., 1999: 29-38). 
Fiziksel etkinlikler yaşamın temel işlevidir. Çocuğun ve ergenin oyunu sürekli vücut 
eylemiyle karakterize edilmektedir (Eysenck & Wılson, 1996). 
Sportif oyun ve fiziksel aktiviteler ergenlik çağındaki çocukların korkularını yenmesi, öz-
benliğini bulması gibi bilişsel açıdan, sosyal çatışmaların üstesinden gelmesi, kendisi ve 
çevresini tanıması gibi duygusal açıdan doyum sağlayan ve onu özgünleştiren ve uygun 
bedensel gelişimin sağlanması gibi fiziksel açıdan önemli olup ayrıca; sporun, fiziksel 
aktivitenin ve oyunun çocuk gelişimindeki önemi bilişsel, duyuşsal ve fiziksel açılardan 
oldukça önemlidir (Çelik ve Şahin, 2013: 467-478; Yavuzer, 2005: 64-65). Sportif oyunlar 
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hem bilişsel gelişimin aynası hem de sosyal becerilerin öğrenildiği ve duygusal boşalımın 
sağlandığı ve bireylerin sosyalleşmelerine olumlu yönde katkı sağlayan bir faaliyettir 
(Yavuzer, 2005: 64-65; Alp ve Çamlıyer, 2015: 346). Sportif oyunlar; ergenlik çağındaki 
bireylerin toplum ve ahlak kurallarına uyum göstermesinde, birikmiş enerjisini sarf etmesinde 
rolü büyüktür (Pehlevan, 2010: 30-31). Sportif etkinliklerin ve oyunun insan gelişiminde en 
etkili olduğu dönemlerden birisi de ergenlik çağıdır. Eğitimciler ve ahlâkçılar, ergenlere 
kendilerini ifade etme olanağı verilirse davranışlarında sosyal sorumluluk taşıyabileceklerini 
savunmuşlardır (Muratlı,  1997: 101).  
 
SONUÇ 
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney grubunun son-test puanları, kontrol grubunun 
son-test puanlarına göre daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney grubundaki ergenlerin; Saldırgan-Sinirli 
Davranışlar, Antisosyal-Agresif Davranışlar ve Yıkıcı-Talepkâr Davranışlar gibi 
davranışlarında kontrol grubundaki ergenlere göre azalma olduğu ve ortaya çıkan tüm 
sonuçlara bakıldığında, şiddet eğilimli ergenlerin saldırgan davranışlarının azalmasında 
fiziksel aktivite ve sportif oyunların pozitif yönde etkisinin olduğu görülmüştür.  

 
ÖNERİLER 
Ergenlik dönemindeki bireyler fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerinde yer almaları için teşvik 
edilmeli; fakat bir rekabet için zorlanmamalı ve bireysel farklılıkları da göz önüne almalıdır. 
Ergenlik dönemindeki bireylerin, ilgi ve isteklerini canlı tutabilmek, fiziksel aktivite ve spor 
yapmalarını cazip hale getirebilmek için uygun, hoşa giden araç-gereç seçmeli,  ödüllendirme 
sistemi ve net bir disiplin anlayışını kurarak benimsetmeli, yapılan fiziksel aktivite ve spor 
uygulamalarının da beklenilen hedeflere ulaştırıp ulaştırmadığı da değerlendirilmelidir. 
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ORTAÇAĞ’DA KENT BİRİMİ OLARAK ROMA: EKONOMİK VE  

SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 

Hatice GÜLER* 

 

Öz 

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından Rönesans’ın başlangıcına kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem tarihte 
Orta Çağ olarak adlandırılmaktadır. Roma’nın bir kent olarak kendi uzun tarihi boyunca bir düşünce sistemi 
olarak kendi tarihini oluşturmasına tanıklık ettiğini söylemek mümkündür. Roma, tam da Batı’nın merkezindedir 
ve merkezi konumu hiç değişmemiştir. Kentin, üretimin denetlendiği ve örgütlendiği, nüfusunun yoğun olduğu, 
bağımlılıkların azaldığı, bütünleşmenin arttığı, ticaretin örgütlendiği, gelişme ve uygarlıkla birlikte anılan bir 
yaşam birimi olduğu tezinden hareket ederek çalışmamızda Roma’da kent olgusunun nasıl tezahür ettiği 
konusunda bilgi verilmektedir. Roma’da din, ekonomi, yönetim, mimari konularının şehir hayatı üzerindeki 
etkileri ile ilgili mühim tespitler elde edilmiştir. Üzerindeki dinî baskının artarak ve giderek daha güvensiz 
alanlar haline gelerek barındırdıkları insan nüfusunu kaybetmeleriyle birlikte Roma kentlerinin kelimenin tam 
anlamıyla Kilise’nin tahakkümü altında kaldığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orta Çağ, Avrupa, Kent, Roma, Kilise. 

 

ROME AS CITY UNIT IN THE MIDDLE AGES: ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL 
STRUCTURE 

 

Abstract 

It is called the Middle Ages in the history of about a thousand years from the demise of the West Rome Empire 
to the beginning of the Renaissance. It is possible to say that Rome, as a city, witnessed its own history as a 
system of thought during its long history. Rome is at the very center of the West, and its central location has 
never changed. From the thesis that the city is inspected and organized for production, the population is intense, 
the dependence is decreasing, the integration is increased, the trade is organized, the development and the 
civilization are mentioned together with life, the information about how the city emerged in Rome. In Rome, 
important determinations were made about the effects of religion, economy, management, architecture on the 
city life. With the increasing religious pressure on them and increasingly insecure areas, they lost the human 
population they had, and the result was that Rome's cities were under the domination of the Church, literally by 
the Church. 

Keywords: Medieval, Europe, City, Rome, Church. 
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GİRİŞ 

Toplumsal ilişkilere göre tanımlanmış kent yaşam birimleri, netlik kazanmış bir kentte 
bölgeleri, belirli sokakları ya da belirli işaretleri kolaylıkla tanınabilen veya kolaylıkla, 
kapsayıcı bir modele girebilecek biçimde ayırt edilebilen bir yapılanma (Lynch 1960: 123) 
gibi anlamlar kazanmıştır. Dolayısıyla kent, sosyolojiden ekonomiye, mimarîden arkeolojiye, 
antropolojiden etnografyaya, coğrafyadan tarihe birçok disiplinin ortak konusu olmuş ve her 
disiplin kendisini ilgilendiren yönleriyle kenti tanımlamaya çalışmıştır. 

Dünyanın farklı uygarlık alanlarında ortaya çıkan kentsel yaşam, tarihsel ve toplumsal 
koşullar açısından genel bir birim oluşturmasına rağmen, farklılıkları ve özgünlükleri de 
barındıran bir yapıyı ifade ettiğini, söz konusu yaşam birimlerine verilen ve değişik anlamlara 
gelen isimlendirmelerde de görmek mümkündür. Bu doğrultuda kent,1 uygarlık anlamında, 
Yunancada polis, 2  Fransızcada cite, Arapçada medine; Almanya ve Saksonya’dan 
İskandinavya’ya kale ya da oturma alanı anlamında burgh3ya da borough; Latincede ise 
yurttaşlık anlamında urbs ve civitas (Benevolo 1995: 19) kelimeleriyle isimlendirilmiştir. 
“Sonsuz şehir” (La cittá eterna) olarak bilinen Roma, modernliğin doğuşundan çok önceleri 
kurulmuştur. “Sonsuz şehir” tasviri, “Roma’nın kökleri sonsuzluk içinde kaybolur. Onu kuran 
Tanrı’nın kendisi olmalıdır.” şeklinde belirten Niebuhr (1828) tarafından doğrulanmaktadır. 
Roma’nın kuruluşuna dair üretilmiş çok sayıda mitin arasında en meşhur olanın ve kabul 
görenin “Romulus miti”4  olduğunu belirtir. 

 

1. ROMA KENTLERİNİN DOĞUŞU 

İlkel de olsa her toplum, üyelerine toplanma ya da buluşma merkezleri sağlama gereği duyar. 
Dinsel törenlerin yerine getirilmesi, pazarların kurulması, siyasal ve hukuksal toplantılar 
zorunlu olarak bunlara katılmak isteyen ya da katılmak zorunda olan kişilerin toplanması için 
belli yerler ayrılmasına yol açar. Askeri gereksinimlerin daha da olumlu bir etkisi vardır. 
                                                                 

1 Batı Avrupa’nın IX. yy. boyunca gelişerek dönüştüğü tarıma dayalı uygarlıkta kentlerin var olup olmadıkları sorusunun 
cevabı “kent” sözcüğünün anlamıdır. Bu sözcükle, halkının geçimini toprağı ekip biçmekle değil, ticaretle sağladığı bir yer 
yahut hukuksal bir varlığı ve kendine özgü yasa ve kurumları olan bir toplum anlaşılmamalıdır. Detaylı bilgi için Henri 
Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, (çev. Şadan Karadeniz), Ankara, 1982, s. 4. 
2 Yunanlıların bir araya gelerek olusturdukları kent yerlesim birimi olan polis, Orta Çağ Batı kentinin açıklanmasında önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Çünkü açıklamalarda Polis'in kentsel değerlerinin, bin yıldan sonra, Orta Çağ kentlerinde yeniden 
boy verdiği ileri sürülmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Murray Bookchin, Ekolojik Bir Topluma Doğru, (Çev. Abdullah 
Yılmaz), İstanbul, 1996, s. 138. 
3 Bourg ya da burglar3, genellikle üzerinde geçitler olan bir hendekle çevrilmiş toprak ya da taş surlardan oluşuyordu. 
Bunların içinde bir şövalye garnizonu bulunuyor; lordun ikâmetgahı olarak yüksek bir kule yer alıyor, katedral ya da büyük 
kiliselerin üyelerinden oluşan bir ruhban grubu dinin gereklerini yerine getiriyor, garnizonu beslemekle yükümlü olan ve 
tehlike anında sürüleriyle birlikte kaleye doluşan manor köylülerinden sağlanan her tür ayni resimlerle, tütsülenmiş et ve 
tahılı koymak için tahıl ve zahire ambarları kuruluyordu. Böylece, dinsel kent gibi din dışı burg da topraktan geçimini 
sağlıyordu. Pirenne, Henri, Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Uygur Kocabaşoğlu), İstanbul, 2009, s. 53. 
4 Bu mite göre, Roma M.Ö 753 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içinde Roma Krallığı’nın, 
Roma Devleti’nin ve Roma İmparatorluğu’nun merkezi olan kent, günümüzde de merkezi konumunu sürdürmektedir. 
Niebuhr, B. G. (1828). The History of Rome Volume I. Çev., J.C. Hare ve C. Thirlwall. Cambridge: University of London, s. 
218. 
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Halk, bir istila durumunda, her an için düşmana karşı bir koruma sağlayan sığınaklar 
hazırlamak zorundadır.5 

Bir yerleşim biriminin kentsel topluluk olabilmesi için şu özelliklerin olması gerekir: 
1)Savunma amaçlı kale, 2) Pazar yeri, 3) Adliye ya da göreli özerklik yasaları ve 4) Kısmi bir 
ekonomi ve özerklik (Pirenne 2009: 27-47). 

Savaş zamanlarında kentin eski surları çevredeki nüfusa sığınacak bir yer sağlıyordu. Fakat 
Karolenj İmparatorluğu’nun çözülüşüyle birlikte yerleşen güvensizlik ortamında, Güney’de 
serâzen saldırıları, Kuzey ve Batı’da Norman saldırılarıyla -ki buna X. yüzyılın başında 
Macarların korkunç süvari akınları da eklenmişti- tehdit edilen insanlar için korunma ihtiyacı 
birincil zorunluluk oldu. Bu saldırılar her yanda yeni yeni sığınacak yerlerin kurulmasına yol 
açtı. Bu dönemde Batı Avrupa, feodal büyük lordlarca kendi adamlarına barınak olmak üzere 
yaptırılan mustahkem şatolarla doldu (Pirenne 2009: 53). 

Olağan zamanlarda bu kapalı yerler boş kalıyordu. Halk buralara yalnızca dinsel ya da 
yönetsel törenler için yahut savaş onları sürüleriyle birlikte oraya sığınmaya zorladığında 
gidiyordu. Ama yavaş yavaş uygarlık ilerledikçe, bu kentlerin aralıklı olarak canlanması 
sürekli bir canlılığa dönüştü. Anıtlar yükseldi; yönetici ya da başkanlar konaklarını kurdular; 
tüccar ve zanaatçılar oraya yerleşmeye geldiler. Başlangıçta yalnızca ara sıra kullanılan bir 
toplanma merkezi olan yer, bir kent, gelenek olarak adını aldığı kabilenin tüm topraklarının 
yönetsel, dinsel, siyasal ve ekonomik merkezi durumuna geldi. Bu durum, birçok toplumda, 
özelikle klasik antik çağda kentlerin siyasi yaşamının, niçin surlarla çevrili alanla sınırlanmış 
olmadığını açıklar (Pirenne 1982: 47). 

 

2. ROMA’DA SANAYİ VE TİCARET 

Antik çağda olduğu gibi Ortaçağ’da da şehirler, maddi hayat şartlarını değiştiren teknik 
icatların yapıldığı ve edebiyatla güzel sanatları yenileştiren eserlerin yaratıldığı merkezlerdi. 
Rönesans’tan beri Ortaçağ’a hiçbir yeni şeyin icad edilmediği ve Avrupa’nın hiçbir ilerleme 
yapmamış olduğu bir atalet devresi olarak bakılmıştı. Şurası da doğrudur ki, ilerleme fikri o 
zamanın insanlarının kafasına girmiyordu. Bununla beraber bu insanlar gerçekte icatlar 
yapmaya devam ediyorlardı, çünkü yeni çalışma usulleri kullanılmakta olduğunu görüyoruz.6 

                                                                 

5 Savaşlar, insanlık kadar eskidir; kale yapımı ise hemen hemen savaş kadar eskidir. Gerçekten, insanoğlunun yaptığı ilk 
yapılar koruyucu duvarlar olmuştur. Çağdaş İngilizce’de ve çağdaş Rusça’da kent anlamına gelen sözcüklerin (town ve 
gorod), başlangıçta, kapalı yer anlamına gelmesi ilginçtir. Detaylı bilgi için bkz. Henri Pirenne, (1982), Ortaçağ Kentleri, 
Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, s. 4. 
6Her icadın hangi memlekette ne zaman yapıldığını bilmek için hiçbir imkana sahip değiliz ama bu icatların neler olduklarını 
sayabiliriz. Bunlar arasında örneğin, yeldeğirmeni vardır ki belki Doğu’dan gelmiştir, demirci körüğü, demiri işlemek için 
gerekli sıcaklığı büyük ölçüde artırmaktadır. Bu arada bir çağlayanın sularıyla işleyen makineler, hızar makinesi, çırpıcı 
dibeği, demir dövmek için çekiç de icat edildi. Balmumundan yapılan mum yerine, daha iyi ışık veren, donyağından mumlar 
yapıldı. Kurşun çubuklardan çerçeveler içine yerleştirilen renkli camlarla kilise vs. binalardaki büyük pencereler yapıldı. 
Daha yüksek, daha geniş kiliseler yapmaya imkân veren kemerli pencere bulundu. Bir kum tabakası içine gömülen granit 
veya başka çeşit taşlardan yapılma kaldırım şoseleri, eski sert Roma yoluna göre daha elastiki ve don ve sıcağa karşı daha 
dayanıklı hale getirdi. Bkz. Charles Seıgnobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, (çev. Samih Tiryakioğlu), İstanbul, 
1960, s. 158. 
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Ortaçağ’da Avrupa, önceki çağlarda görülmedik derecede bir makineleşmeye tanık olmuştur. 
Batı’nın tüm dünya üzerinde egemenlik kurmasına yol açan temel etmenlerden birisi aslında 
buydu. Kuşkusuz klasik çağda da makineler vardı, ama bunların endüstride kullanımı 
kısıtlıydı. Dişli çarklar yalnızca oyuncak ve kendiliğinden çalışan düzeneklerde 
kullanılıyordu. Ortaçağda ise, makine gerçek anlamda işe koşulmuş, birçok iş kolunda insan 
gücünün yerini almıştı (Gimpel 1996: 1). 

"Karanlık çağ" olarak nitelendirilen süreçte Batı'da ortaya çıkan Ortaçağ kentinin, özellikle 
ticaret merkezli bir farklılaşmanın içinde olduğu tespit edilmektedir. Diğer bir ifadeyle 
Ortaçağ ve Ortaçağ Batı kenti, sanayi döneminin ve sanayi kentinin hazırlık süreci olarak 
görülmektedir (Bookchin 1996: 138). 

Hiçbir uygarlıkta, kent yaşamı, ticaret ve teknolojiden bağımsız olarak gelişmemiştir. Ne 
antik çağda ne de modern zamanlarda bu kuralın dışında kalan bir durum olmamıştır. Ancak 
Ortaçağ kentleri, bambaşka bir görünüm ortaya koyarlar. Pirenne 7 (1982) kent 
çözümlemesinde Batı’nın kent tarihini dikkate almaktadır. Ticaretin ve teknolojinin kent için 
evrenselliğini ifade ederken de aynı yaklaşımını görmek mümkündür. Oysa aynı dönemde 
İslam uygarlığının yükselmesine bağlı olarak, Batı’nın Akdeniz’deki egemenliğinin 
sınırlandığı süreçte, farklı özellikleriyle dikkat çeken Doğu kentleri bulunmaktadır. Kalabalık 
nüfuslarıyla, sulamada zamanın en son teknolojisini kullanan, birçoğu ticaret yollarını kontrol 
eden ve kutsal özellikleriyle dikkat çeken İslam kentlerinin varlığı bilinmektedir.8 

Akdeniz ticareti, Batı Avrupa’yı kendi yönergesine çekmeye devam ettiği sürece, İtalya, 
İspanya ve Afrika’da olduğu gibi Galya’da da kentsel hayat devam etti. Ancak, İslamiyetin 
yayılmasının Afrika ve İspanya kıyılarını kontrol altına alışı ve bu yayılmanın daha sonra 
Tiran Denizi’ndeki limanları kapsaması üzerine kentsel faaliyet hızla sona erdi. Bu durum 
Bizans ticareti sayesinde kentsel varlığını sürdürdüğü Venedik ve Güney İtalya dışında her 
yerde görülen bir ortadan kalkıştı. Kentler varlıklarını sürdürdüler ama zanaatkâr ve tüccar 
nüfuslarını ve onunla birlikte de Roma İmparatorluğu’ndan arta kalan kentsel 
örgütlenmelerini yitirdiler (Pirenne 2009: 51). 

Hristiyan Batı Avrupa’nın sahil şehirlerinin yeniden doğuşu veya sadece doğuşu kısmen 
İslam’ın yayılmasının bir sonucuymuş gibi görünüyor. Denizde karşılaşan Hristiyan güçlerle 
Müslüman güçlerin -bu güçler hangi boyutta ve önemde olursa olsun- birbirlerine ani 
saldırılar düzenlemesi ve birbirlerine girmesi şaşılacak bir şey değildi; asıl şaşılacak şey 
denizdeki bu çatışmaların iki topluluk arasında var olan iyi ticari ilişkilere hiçbir biçimde 
zarar vermemesiydi. VII. yüzyılın ikinci yarısından VIII. yüzyılın başlarına kadar geçen 
dönemde müslümanların denizde gerçekleştirdikleri yayılma hareketlerinin en kritik 
                                                                 

7 Pirenne, Orta Çağ kenti açıklamalarıyla, Batı’nın tek başına ve kimseye ihtiyacı olmadan varolduğunu ve kendi kendisine 
yeterli bir gelişmeye sahip olduğunu ortaya koymaya çalısmaktadır. Bu şekliyle Pirenne'in açıklamalarını, Batı gelişme 
çizgisi ve kısıtlı tarihsellik çerçevesinde degerlendirmek mümkündür. Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve 
Ticaretin Canlanması, (1982), s. 47. 
8Bağdat, Şam, Halep, Medine, Aden, Buhara, Bursa ve Konya gibi kentler bunların önde gelenleri arasındadır. Bkz. Korkut 
Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, İst. Ün. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1987, s. 30. 
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evresinden sonra, ticaret de yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı. Ancak Batı Avrupalılar bu 
ticaretin ne en güçlü aktörü ne de en iyi müşterisiydiler. Kara ve deniz yoluyla yapılan 
ticarette genişleme olmuştu. Artan etkinlikler sadece Akdeniz’de değil, Baltık Denizi ile 
Kuzey Denizi’nde Kuzey ve Güney Avrupa arasında da görülüyordu. Ticaretin ve gemiciliğin 
büyümesiyle, özellikle Kuzey İtalya'daki Pisa, Floransa, Cenova ve Venedik şehirlerinde 
bankacılık ve finans alanında da büyük ilerlemeler sağlandı. Avrupa ekonomisinin temelinde 
yatan canlılık ve onu daha fazla ticaret ve yeni kaynaklar ile beslemek için girişilen arayışlar, 
XV. ve XVI. yüzyıllardaki Avrupa yayılımcılığının arkasındaki temel itici gücü yarattı. 
Bununla birlikte, bu hareketi yaratan oluşumlar, salt ekonomik olmayan faktörler tarafından 
da biçimlendiriliyordu (Arnold 1995: 10). 

 

3. ROMA KENTİNDE YAŞAM VE YÖNETİM 

Birşeyin uzun süreden beri varolması, o şeyin varolmakta devam etmesi için bir sebep 
değildir. Çünkü vaktiyle varolan şeyler artık çürümüştür, çöküntüye uğramıştır, ihtiyaçları 
karşılayamayacak duruma gelmiştir. Avrupa’nın bütün toplumlarında büyük insan kitleleri 
vaktiyle varolmuş şeylerle yaşayamaz olmuşlardır. Milyonlarca insanın ölesiye çalışmasına 
rağmen ekmeğini kazanamayacak hale geldiği, insanların üçte birinin yılın otuz altı haftasında 
en kötü cins patatesi bile temin edemediği bir çağda, eskiden beri var olmuş şeylerin artık 
değişmeye başlamaları gerekir  (Carlyle,  2004: 219). 

Henri Pirenne’nin tartışma yaratmış olan İslam’ın hızlı yükselişi sonucu Avrupa birliğinin 
dağılacağına ilişkin sözleri hala bir tartışma konusudur. Pirenne’e (1982) göre, Batı Avrupa 
müslüman tehdidi nedeniyle kendi içine kapanmış, taşralaşmış, Ortaçağ’a ilk adım atılmıştır; 
dolayısıyla, Ortaçağ dönemi VII. yüzyılın ikinci yarısında başlar, Batı Roma 
İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte değildir (Aktaran Cardini 2004: 23). 

Bu sırada Avrupa’da Roma ve Germen milletlerinin nüfûzu çok artmıştı. Eskilerin tabiriyle 
Yeni Dünya’dan habersiz Ortaçağ Avrupa insanı dünyanın dolduğunu düşünüyor 9  ve 
Tanrı’nın isteğiyle savaşın kaçınılmaz bir kanun olduğuna inanıyordu. Hayatları lüks 
soyluların yatakları ise çoğu zaman samandandı ve bizzat saman üzerinde yatanları vardı. Batı 
Avrupa kentleri ve ovaları tarıma elverişli yerler olmakla önemli nüfus merkezlerini teşkil 
ediyorlardı. Çağın en üstün teknolojisini ziraatte kullanılan sabanlar teşkil ediyordu. 

Avrupa’nın medeniyetçe en ileri bölgeleriyle toplumun en yüksek kısmının maddî hayatı, 
çoğu İngiltere’den gelme icat ve usullerle değişmeye başlıyordu. Bunları tarif etmek çok uzun 
olur ama hayatı daha rahat hale getirmek için tekniğin yaptığı icatlar o zamandan kalmadır.10 

                                                                 

9 Ortaçağ insanına göre zaten dünya öküzün sırtındaki bir tabaktı ve uzak diyarların gizemli masalları onların kulaklarına 
pembe, rüyalı ve sarı renkli nesnelerden havadisler dolduruyordu. Ortaçağ Avrupa insanı için en önemli güç kaynağı hayvan 
gücü ve özellikle at ve öküz idi. Bu manada dünya, öküzün sırtında geçirilen bir hayattan ibaretti. Bkz. Güray Kırpık, 
Doğunun ve Batının Gözünden Haçlılar, İstanbul, 2009, s. 29. 
10 Bunların listesi şöyledir: İlkin kükürtle, sonra fosforla yapılan kimyevi kibritler -ki çakmak çakıp bunun kıvılcımını kav 
üzerine alarak, bunu da yakılacak madde ile temasa geçirerek ateş yakmak gibi uzun ve güç bir işi bertaraf etmekteydiler - 
yağı muntazam şekilde yukarıya çıkarmak için yaylı tertibatı olan yağ lambası; donyağından yapılma mumun yerini alan 
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Vücuda gösterilen itinalarla sağlığa faydalı usuller bilhassa İngiltere’den gelmekteydi. Bu her 
şeyden önce vücudunu temiz tutma âdetiydi ki, bütün memleketlerde ve toplumun bütün 
sınıflarında genel olarak görülmekte olan pisliğin yerini almaktaydı. Bu arada banyo odası ile 
Avrupa’ya çok yavaş girmiş olan sıcak banyo yapma usulü de vardı, eski abdesthânelerin 
yerini yine çok yavaş olarak almış bulunan ve “W. C.” harfleriyle ifade edilen water-closet de 
İngiltere’den gelmeydi, deniz banyolarının kökünün İngiliz olduğunu ise kabine sözü 
göstermektedir. Alman hekimleri de iki yeni usul icat etmişlerdi ki bunlardan birisi soğuk su 
ile yapılan hidroterapi, öteki de bir yiyecek rejimi ile yapılan ve adına perhiz denilen 
koruyucu tedavi tarzıydı. Yeni eğlenceler de hayatın zevkini artırmaya yarıyorlardı. Bunlar, 
İngilizlerin moda haline soktukları, zevk için yapılan yolculuklarla turizm idi ki bu ad, bunun 
kökünün İsviçre veya Almanya olduğunu göstermektedir. Bu yolculuklar, hayranlıkla 
seyredilmesi moda haline gelen tabii güzelliklerin bulunduğu deniz veya yüksek dağlara 
yapılıyordu. Ayrıca sosyete toplulukları ve bilhassa ya özel şahıslar tarafından ya da 
Almanya’da umumi bir salonda bilet satışı karşılığında verilen suareler ve balolar vardı. 
Bunların çekici tarafını teşkil eden dans, Alman valsinin ve polka, mazurka, redowa gibi 
Polonya danslarının, İspanyol kadrininin, İngiliz kontoradansının (country dance) ve İskoçya 
scottishinin benimsenmesiyle yeni bir hale giriyordu. Hemen hepsi de kadın erkek çiftler 
haline giriyordu. İtalya’dan da şekli zaten eski olan maskeli balo gelmişti. XVIII. yüzyılda 
bilhassa saray mensuplarına ve subaylara mahsus olan tiyatrolar, artık daha kalabalık bir halkı 
çekiyorlar, temaşalar daha değişik hale geliyorlardı. Kitaplar, hatta gazeteler birer lüks metaı 
olarak kalmaktaydı; fakat okuma salonları ve İngiltere’de kitapları köylere kadar ulaştıran 
“gezici kitaplıkların” kullanılmasıyla herkesin daha kolay tedarik edebileceği bir hale 
giriyorlardı. Yaşayışı daha rahat, daha sıhhi yahut daha hoş hale sokan bu yeniliklerden en 
çok orta sınıflar faydalanıyor; burjuvalarla asillerin ve zenginlerin yaşama şartları bu 
yeniliklerle birbirlerine yaklaşıyordu.11 

Ortaçağ’ın başlarında Avrupa’da kentlerin giderek eski görkemlerini yitirdiklerini, 
nüfuslarının azaldığını, hatta kimilerinin hayalet yerleşimlere dönüştüğünü ifade etmek 
olasıdır. Kentlerin barındırdıkları nüfus azalmış, insanların faaliyetleri sınırlanmıştı. 
Yaşamları artık kendilerini koruyamadıkları akınlara her geçen gün daha fazla maruz 
kalıyordu. Bir zamanlar emniyetlerini sağlayan ve onlara zenginlik getiren anayollar, artık 
barbarların akınlarını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Geriye kalan nüfus, istilacı 
bir ordu, sıra kemerli bir köprünün yıkılması ya da birkaç kötü hasadın ardından dağlara, 
tepelere çekiliyordu. Kent yaşamı, her zamanki rutinlerini yerine getirecek yeterli insan 
sayısının yokluğu nedeniyle çürürken, bir zamanlar zengin olan, fakat daha sonra dara düşmüş 

                                                                                                                                                                                                        

ispermeçet mumu, aydınlatma için kullanılan havagazı; maden kömürünün yakacak olarak ve daha sonra da şöminenin yerini 
almak üzere sobalarda kullanılması, şehirlerde daima yer değiştiren burjuva halka mesken kiralamak imkanını verebilen 
birkaç kata bölünmüş yüksek evlerin inşası gibi. Şeker pancarı -ki o zamana kadar yüksek fiyatla satılan şeker, reçeller ve 
bonbonlar bu sayede artı herkesin alıp yiyebileceği hale geldi. Çelik kalem ucunun, kaz tüyünden kalemin yerini alması -ki 
bu tüyü bir çakı ile yontup yarmak gerekiyordu. İngiltere’de posta pulunun icadı, Bkz. Charles Seıgnobos, a.g.e, s. 338. 
11 Bu yenilikler bilhassa Büyük Birtanya, Hollanda, Fransa, Kuzey İtalya, Batı Almanya gibi en zengin ve en medeni 
memleketlere giriyorlardı. Kol işçileri, dükkâncılar, memurlar gibi halk yığınları ise bunlardan pek az faydalanmaktaydılar; 
bunlarla imtiyazlı azınlık arasındaki ayrılık bu yüzden artıyordu. Charles Seıgnobos, a.g.e, s.340. 
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bir ailenin eski mallarını teker teker rehinciye bırakması gibi eski binaların içindeki 
mobilyalar, araç ve gereçler yağmalanıyordu. Buna karşılık kırda saklanacak bir yer, kentteki 
saraya bedeldi12 (Mumford 2007:  307-308). 

3.1. Tarım 

Yeni enerji kaynaklarından ilk etkileri tarım alanında görülmüştür. Ortaçağ boyunca, 
Avrupa’daki nüfusun yüzde doksanından çoğu geçimini hala doğrudan topraktan sağlıyordu. 
Bununla birlikte, bir yandan artmakta olan nüfusu beslemek, bir yandan da ticaret amacıyla 
artık değer üretebilmek için topraklar yoğun bir biçimde işleniyordu. Köylülerin hem kendi 
toprak parçalarını hem de feodal beyliklere ait arazileri işleyegeldikleri eski beylik sisteminde 
bir çöküş gözleniyordu. Bu değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açan önemli etmenlerden 
birisi iklimdi (Gimpel 1996: 29). Ilıman, kuru iklim ve sağlıklı beslenme eşliğinde tarım ve 
endüstride sağlanan devrimsel gelişme, Ortaçağ’da nüfus artışına yol açmıştır. Nüfus artışı 
hakkında bir ölçüde bilinçlenme de söz konusuydu. Aşırı biçimde çoğalan insanların ideolojik 
bir amaç uğruna denizaşırı ülkelere seferber edilebileceğini düşünen kimseler de vardı. 
1095’te Clermont’ta ilk Haçlı Seferi’ni düzenleyen Papa II. Urban halka şöyle seslenmişti: 
“Her taraftan denizlerle, yüksek dağlarla kuşatılmış olan üstünde yaşadığımız bu topraklar 
artan nüfusu barındıramayacak kadar daralmış olduğundan, ne mal mülk ne de aile 
kaygılarının sizleri bu seferden alıkoymasına izin vermeyin.” (Gimpel 1996: 55-56). Özellikle 
Kuzey Avrupa’da çiftçilik teknikleri geliştirilmiş ve bu teknikler tarımsal verimin büyümesine 
katkıda bulunmuştu (Arnold 1995: 15). 

Tüccar cemaatleri olarak bildiğimiz Haçlı destekçilerine ürün yetiştirme imkânı verecek 
bahçeli evler ve tarlalar da dağıtılmıştı ve bu tarlalara “Casaux” adı verilmekteydi. Köylere 
ve bağ evlerine de “Casaux”deniliyordu. Tüccar gruplarından her biri kendi loncası için karlı 
olan arazilerden almaya çalışmaktaydı. Feodal yapı içerisinde çiftlik veya manor siteminin 
mâlikanesi tipindeki tarlalar ve bahçelerde şeker kamışı, şeker, zeytin, incir, sebze ve baharat 
yetiştirilmekteydi. Bu toprakların asıl çiftçileri ise yerli Suriye köylüleri idi. Köylülerin“bey 
veya reis” adıyla anılan bir hâkimleri bulunmaktaydı. Bu hâkim Haçlılarla vardığı vassallık 
veya serflik antlaşmasına göre hasadın üçte ikisini veya dörtte üçünü köylülerde bırakırdı. 
Hasadı toplayan kişiye de ayrıca köylüden bir ücret tahsil edilmekteydi (Kırpık 2009: 97). 

3.2. Din 

Dinsel güdüler diğer etkenlerden soyutlanmış durumda değildi. Diğer etkenleri 
kuvvetlendiriyordu ve genellikle de ekonomik ve politik hedeflerin doğrulanmasında 
kullanılıyordu. XV. yüzyılda din, politik ya da ticari düşüncelerden ayrılamaz nitelikteydi ve 

                                                                 

12 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, İstanbul, 2007, s. 307-308. Ayrıca 
Pirenne, kentlerin durumunu şöyle ifade etmektedir: “Birçok kentin sürekliliği, bir piskoposun varlığına borçlu hale gelmişti. 
Öyle ki, VI. yüzyılın başlangıcından itibaren civitas sözcüğü “piskoposluk kenti”, piskoposluğun merkezi anlamını 
kazanmıştı.” Bkz. Pirenne, a.g.e., s. 18. 
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günlük yaşamın 13  bir parçasıydı. Fakat dinsel faktörlerin önemi, Portekiz ve Kastilya'nın 
yayılmacılığına ek bir güven ve kararlılık verdi. Dinsel kanaatlarının katılığı, İslamı 
çökertmek ve dinsizleri imana getirmek için ilahi bir şekilde misyon sahibi kılındıklarına dair 
derin inançları, Portekizlileri ve Kastilyalıları denizaşırı maceralara götürdü. Oysa, özellikle 
İtalya olmak üzere, Avrupa'nın daha ihtiyatlı ve pragmatik devletleri çılgınca düşüncelere 
sahip olmalarına rağmen başarılı sonuçlar alamayacaklardı (Arnold 1995: 17). 

Kilise piskoposluk sınırlarını Roma kentlerinin sınırlarına dayandırmıştı. Barbarların saygı 
gösterdikleri Kilise, imparatorluk eyaletlerinin barbarlarca ele geçirilmesinden sonra da, 
dayandığı kentsel sistemi sürdürmüştür. Ticaretin sönmesi ve yabancı tüccarların 
göçmelerinin Kilise örgütü üstünde hiçbir etkisi olmadı. Piskoposların oturdukları kentler 
yoksullaşmış, nüfusları azalmış, ancak piskoposlar bunun etkilerini duymamışlardır. Devletin 
ortadan kalkmış olması nedeniyle daha da büyük bir ayrıcalığı olan, kiliselerde tapınanların 
bağışlarıyla desteklenen ve toplumu Karolenjlerle ortaklaşa yöneten piskoposlar, tinsel 
yetkileri, ekonomik güçleri ve siyasal etkinlikleri dolayısıyla egemen durumdaydılar. 
Monarşinin gücünü ortadan kaldırmış olan feodal prensler, Kilise’nin gücüne dokunmadılar; 
çünkü Kilise’nin kutsal kökeni, saldırılarına karşı onu koruyordu. Korkunç aforoz silahını 
kendilerine karşı kullanabilecek olan piskoposlardan korkuyorlardı. Piskoposların bu 
ayrıcalığı, doğal olarak bunların oturdukları yerlere -yani, eski Roma kentlerine- oldukça 
büyük bir önem kazandırdı. Büyük bir olasılıkla, bu kentlerin korunmaları için artık bir neden 
yoktu. Açıkça anlaşılacağı gibi, artık ticaret merkezleri olmaktan çıkınca, bu kentler 
nüfuslarının büyük bir çoğunluğunu yitirdiler (Pirenne 1982: 49). 

XI. yüzyılın ortalarında Akdeniz çevresinde doğu ve batı arasındaki tansiyon Hristiyanlığın 
Yunan Ortodoks ve Latin Katolik kiliselere ayrılmasında kendini gösterdi. Bu durum daha 
önce birleşik olan Helen-Roma medeniyetinin çözülmesini sağladı. Tam bu sırada Akdeniz’in 
geleceğinde çok önemli rol oynayan yeni bir faktör ortaya çıktı. Bu faktör sadece söz konusu 
bölgede değil Güney-Doğu ve Orta Avrupa’da da devletlerin ve milletlerin kaderine yön 
verecekti. Yeni İslam yayılmacılarının Orta Doğu’ya dağılması Hristiyanlar tarafından 
Müslümanlar için kullanılan “Serâzen” kelimesinin yerini, Türkler’in almasına neden oldu 
(Celnarova ty: 743). 

3.3. Ekonomi 

Rönesans İtalyası'nın sarayları ve şehir devletleri, zenginliklerini ve sanatsal başarılarını 
ortaya serme konusunda birbirleriyle yarıştılar. Ülkedeki gösterişli harcamalar ve İtalya 
sınırları içindeki büyüme, uzak kıtalardaki yayılmacı projelere ayrılacak kaynak miktarının az 
olmasına yol açtı. Daha fakir ama buna karşılık daha gözüpek Atlantik kıyısı devletlerine 
tezat oluşturacak şekilde, kendi içlerine bakma ve kendilerinden hoşnut olma davranışı 
geliştirdiler. İlk Atlantik seyahatleri de, İtalya'daki bir istila ile silahlı çatışma dönemine 
rastladı. İçerden bölünmüş durumdaki İtalya, Fransızların ve İspanyolların yarımadadaki 
                                                                 

13  Kiliselerde bayrak ve silahlarla ilgili yapılan kutsama ritüelleri toplumsal bağlamı içinde değerlendirilmelidir. O 
dönemlerde çalışma aletleri dâhil her nesne kutsanabiliyordu ve insani her faaliyetin evrende uygun bir yeri vardı. Bkz. 
Franco Cardini,  Avrupa ve İslam, (çev, Gürol Koca), İstanbul, 2004, s. 39. 
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emellerine karşı direnme konusunda hazırlıksızdı ve ekonomisi savaşın yarattığı etkilerin 
sıkıntısını yaşıyordu. Buna karşılık Batı Avrupa devletleri, ülkelerinde, denizaşırı araştırma ve 
yayılma deneyleri kazanabilmek üzere yeterince kararlı ve güvenli bir ortamı sağlamış daha 
birleşik ve güçlü politik varlıklar olarak ortaya çıkıyorlardı (Arnold 1995: 15). 

Avrupa'nın uzun mesafeli ticaretinin öteki önemli mamulü olan altın da, salt lüks tüketim 
maddesi olmanın ötesinde bir değer taşıyordu. Kiliseler, saraylar ve zengin evlerindeki 
dekorasyon ve gösteriş için kullanımına ek olarak Avrupa'nın para ve genişleyen ticari sistemi 
için de gerekliydi. Ticari ve mali etkinlikleri büyüyen İtalyan şehir devletleri, tedavüldeki 
paralarını temel olarak altına çevirdiler: Floransa ve Cenova 1252'den, Venedik ise 1284'ten 
başlayarak altın para bastı. Portekiz gibi Avrupa'nın daha fakir devletleri bile paralarını aynı 
prestijli temele dayandırma konusunda oldukça istekliydiler. Ayrıca Avrupa'nın kendi iç 
ekonomisini sağlamak ve Doğuyla ticaretindeki ödemelerde kullanmak üzere altına ihtiyacı 
vardı. Avrupa'nın Asya pazarında geçerliliği olan az sayıda ürünü vardı: Bu nedenle baharatı 
kıymetli madenlerle satın almak zorundaydı. Almanya'da ve Macaristan'da gümüş 
çıkarılıyordu fakat Avrupa altın madeni bakımından fakirdi. Eskiden altın çıkarılan çok sayıda 
maden yatağı artık tükenmişti; çok miktarda altın, yağma ve doğuyla yapılan ticaret nedeniyle 
yok olmuştu. Bu nedenle, Geç Ortaçağ Avrupası'nda, hem iç ekonomik gelişmeyi kontrol 
eden, hem de ticaret ve denizaşırı araştırmalar için kuvvetli bir itici güç oluşturan bir "altın 
kıtlığı" vardı.14  

3.4. Mimari 

Roma, en büyük zaferlerinden birini mimaride kazanmıştır. Bu alandaki en değerli başarılarını 
tapınaklar değil, insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak binalar ve diğer yapılar 
oluşturur; evler, yollar, hamamlar, köprüler, şehirlere içme suyu getirmeye yarayan kemerli 
suyolları, su depoları, barajlar, lağımlar ve fener kuleleri gibi. Romalılar bundan başka, 
imparatorluk çağında halk tarafından çok tutulan gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri için 
muazzam anfiteatrlar inşa etmişlerdir (Blunt 1979: 117). Tabiatıyla ismi geçen bu üç büyük 
kültürün de kendilerine özgü bahçe kültürleri vardı. Meselâ Çinliler tabiatı kusursuz bir 
şekilde taklit etmeye çalışırken, Avrupalılar romantik heveslere kapılarak, çok girift ve 
karmaşık bahçeler inşa ediyorlardı. Diğer taraftan Bizanslılar ise bahçelerindeki masalsı 
öğelerle insanları büyülemeye çalışıyor; bu vesileyle konuklara hükümdarın gücünü 
hatırlatmaya çalışıyordu (Marguerite 1995: 42). Bizans şehrinin fiziki yapısını şekillendiren 
en önemli unsur kilise olmuştur. Kendisinden önceki Helenistik ve Roma Dönemi 
kentlerinden farklı olarak, kentlerin geometriksel düzeni kaybolmuştur. Kenti oluşturan 
öğelerin düzeni kiliseyle bağlantılı olarak ayarlanmıştır. Şehirlerde kiliseler kadar dikkat 
çeken bir diğer yapı türü de, manastırlardır. Manastırlar, bazen şehirlerde kurulurken, bazen 
de şehir dışında kırsal alanda kurulup gelişiyordu. Manastır ve kiliseler şehirlerde geniş 
arazilere sahipti (Cezar 1977: 492). Bu durum, kiliselerin ekonomik yapılarının 
                                                                 

14 Geç Ortaçağ döneminde Batı Afrika'dan Avrupa'ya, az fakat önemli miktarda altın geldi. Bu altınlar, Yukarı Senegal 
Nehri'nin Bambuk Bölgesi’nde ve Yukarı Nijer'deki Bure'de yüzey madenlerinden çıkarma ve tasfiye işlemleri uygulama 
yoluyla elde ediliyordu. Bkz. David Arnold, a.g.e, s. 11. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

21 
 

güçlenmelerini sağlamış ve din adamlarının sayılarının artmasında teşvik edici olmuştur. VIII. 
yüzyılda Bizans’ta ortaya çıkan ikon kavgaları sonucunda, manastırların sayıları daha da 
artmıştır. Ayrıca manastırların belirli bir dönemde kendi içlerinde kapalı bir hayat 
sürdürmeleri nedeniyle şehirlerin fiziki ve sosyal yapılarına fazlaca bir katkısı olmamıştır. 
Bizans şehirlerinin planlı bir strüktüre sahip olmadıkları açıktır. Helenistik ve Roma 
şehirlerinin önemli bir unsuru olan tiyatro, Bizans Dönemi’nde oyunların kalitesiz olması, 
şehir dokularından çıkmasına neden olmuştur. Bizans şehirlerinde dikkati çeken bir diğer 
nokta da topografik yerleşimin niteliğidir. Özellikle de iç kesimlerdeki şehirler, akropollere 
doğru çekilmişler ve etrafları kuvvetli sur duvarları ile çevrilmiştir (Cezar 1977: 484). İkinci 
model kentler ise “Kale Kent Modeli” olarak tanımlanmıştır. Bu tip kentlerde, yerleşme 
alanının büyük bir bölümü surların içinde kalmaktadır. Surlar Antik Dönem’den kalabileceği 
gibi Bizans Dönemi’nde de inşa edilmiş olabilir. Çok parçalı kentten15 farklı olarak surun 
çevrelediği alan küçük olup, daima bir iç kaleye sahiptir. Bizans şehirlerinin önemli bir 
unsuru olan panayır yeri, dinlenme ve toplanma yerleri surların dışındadır. Şehirler geliştikçe 
surların dışına doğru taşmalar da olmuş, zamanla kentler çok parçalı görünüm almıştır.  
Ayrıca çok parçalı kent modelindeki gibi tarım alanları surların dışındadır.  

 

SONUÇ 

Roma’nın bir kent olarak kendi uzun tarihi boyunca modernliğin doğuşuna ve bir düşünce 
sistemi olarak kendi tarihini oluşturmasına tanıklık ettiğini söylemek mümkündür. Neredeyse 
tüm dünyayı kaplayacak kadar yayıldığı XX. yüzyıla kadar geçen süre içinde Roma’nın 
merkezi konumu hiç değişmez. Roma tam da modernliğin doğduğu ve kök saldığı Batı’nın 
merkezindedir. XIX. yüzyıl boyunca neredeyse tüm Avrupa kentleri; merkezî pazarları, 
köprüleri, kanalizasyonu, suyollarını, opera ve kültür saraylarını ve büyük bir parklar ağını da 
içeren geniş kentsel planlama sisteminin sadece bir parçasıdır. 

 Ortaçağ kenti, sakinlerin sosyal materyal refahı için gösterilen çabanın ve Hristiyan toplumun 
bir desenidir. Kent ve kentleşmeyi gerektiği gibi anlayabilmek için kentlerin gelişimini 
kuskusuz genel bir tarihsellik içerisinde ele alma zorunluluğu vardır. Çünkü kentin uzun bir 
tarihsel macerası ve mirası vardır. Ortaçağ Kenti veya Sanayi Kenti olarak isimlendirilen 
kentsel gelişmeler, kent yaşam biriminde önemli toplumsallıklara yol açmıştır. Ancak, bu 
gelismeler kent için bir başlangıç ve tek açıklama biçimi de değillerdir. Başka bir ifadeyle 
Batı Kenti, insanlık tarihinde önemli bir konuma sahiptir.  

Kent doğuda, batıda olduğu gibi müstakil, siyasi güce sahip, kendi kanunlarını çıkaran bir 
birim değildir. Batı Ortaçağ kenti, tarihsel olarak iki döneme ayrılarak tanımlanmaktadır. 
                                                                 

15 Bizans kentini iki modele oturtulur. İlk modeli “çok parçalı kent modeli” olarak tanımlanır. Bu tip kentler antik bir 
yerleşme alanının üzerinde konumlanan, küçük ve birbirinden kopuk yerleşme nüvelerinden oluşmaktadır. Bu yerleşme 
nüvelerinin küçük mezarlıkları, kilisesi ve küçük imalathaneleri vardır. Bu küçük yerleşmelerde ticaret alanı bulunmuyordu. 
Asıl kent antik kentin üzerinde gelişerek, akropole doğru çekiliyordu. Asıl kentin etrafı yüksek ve kuvvetli duvarların 
çevrelediği surla tahkim edilmiştir. Surların içinde tarımsal faaliyetlere hemen hiç yer verilmemiştir. Bkz. Uğur Tanyeli, 
Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15. yy), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
1987, s. 23. 
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Kentin bunalımı olarak değerlendirilen XI. yüzyıla kadar devam eden süreç, Batılılar için 
karanlık çağdır. Batı, Akdeniz’de elde etmiş olduğu egemenliğin Müslümanların eline 
geçmesiyle birlikte büyük bir kentsel bunalım yaşamıştır. Bazı yaklaşımlara göre bu dönemde 
kentler hemen hemen tamamen önemsiz hale gelmişlerdi. Bu durum XI. yüzyıla kadar böyle 
devam etti. XI. yüzyıldan itibaren başlayan yeni dönemde, zanaat ve ticaret yoğunluklu 
toplumsal ve ekonomik aktiviteler Batı Ortaçağ kentini ortaya çıkardı. Doğu kentleri de dâhil 
olmak üzere Ortaçağ kentleri bir bütün olarak degerlendirildiğinde; Batı Ortaçağ kenti 
açıklamalarındaki kısıtlı tarihsellik anlayışı daha açık bir biçimde görülmektedir. Çünkü ilk 
şehirlerin ortaya çıktığı Doğu uygarlık alanları, kentsel yaşamın yaygınlaşmasında ve 
dolayısıyla Batı kentlerinin oluşmasında da etkili olmuştur. Ortaçağ kentlerini anlamada ise 
VII. yüzyıldan itibaren güçlenmeye başlayan ve kendini Batı’ya karşı konumlandırarak 
Akdeniz'de Batı egemenliğini zaafa uğratan İslam uygarlığını ve kent örgütlenmelerini de 
dikkate almak gerekir. 
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PERSONAL TRANSFORMATION AND EXISTENTIAL ANXIETY IN THE WORKS 

OF SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON: AN EXISTENTIAL PERSPECTIVE 
M. Metin BARLIK*  Aydın GÖRMEZ† 

 
Abstract 

Any deep insight into the inter-contextual layers of the poetry of Sylvia Plath and Anne Sexton and the assigned 
socio-political contexts related to their poetic and prosodic outputs and outlooks has entailed an existential 
perspective for an adequate understanding and in-depth interpretation of them in order to shed light on the issue 
of existential crisis, which manifested itself in the broadest sense in the life of these literary figures, and which 
gave way to personal transformations, cataclysmic life crisis, political motives of contention, self-identification, 
longing and yearning for death, loss of identity, search for building a new identity and indomitable motives for 
committing suicide. 

This type of poetic output which can best be described as confessional has become popular in the 1950s in artistic 
imagination in response to consumer-oriented cultures and life styles reflective of luxurious conformity, and which 
flourished due to conjunctural milieus and peculiar socio-political contexts in the American society of the period. 

Keywords: Existential Crisis, Sylvia Plath, Anne Sexton, Los of Identity, Poetry. 

 
SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON’IN YAPITLARINDA KİŞİSEL DÖNÜŞÜM VE VAROLUŞSAL 

ENDİŞE: VAROLUŞSAL BİR BAKIŞ 

 

Öz 

Sylvia Plath ve Anne Sexton’ın şiirlerinin inter-kontekstüel katmanlarına, vezinsel ve düzyazınsal dışavurum ve 
bakış açılarıyla ilintili sosyo-politik içerik ve bağlamlara yönelik yapılabilecek derinlikli bakış ve incelemeler, bu 
edebi kişiliklerin yaşantılarının doğru bir biçimde anlaşılmasının bir koşulu olarak varoluşsal bir perspektif 
benimsemeyi gerektirir; Bu yazarların dünyasında en geniş biçimi ile deneyimlenilen, kişisel dönüşümlere, 
ürkütütücü bunalımlara, siyasi çekişmelere, kimlik arayışına, ölümü arzu etmeye, kimlik kaybına, yeni bir kimlik 
oluşturmaya ve bitip tükenmek bilmeyen intihar arayışlarına yol açan varoluşsal kriz problematiğinin 
aydınlatılabilmesi için  eserlerinin daha iyi bir biçimde anlaşılması ve derinlemesine yorumlanmasında yarar 
vardır.  

İtirafçı Şiir geleneğinin en iyi biçimde temsil edildiği bu tür şiirsel dışavurumlar, 1950’lerde zevk-düşküncü yaşam 
biçimlerinin yansıtıldığı dönemin Amerikan toplumunu karakterize eden konjonktürel ortamlar ve özgün sosyo-
politik bağlamlardan ötürü güçlenen tüketimci-menşeili kültürlere ve yaşam tarzlarına bir tepki olarak ortaya 
çıkmış ve sanatsal imgelem içinde yer bularak popular hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Varoluşsal Kriz, Sylvia Plath, Anne Sexton, Kimlik Kaybı, Şiir. 

 
INTRODUCTION 
Ontological disintegration, loss of identity, existential anxiety, death and suicide employed as 
subject matters in various outputs of a staggering number of literary prodigies of the twentieth 
century English and American verse and prose reflecting the precarious and tragic human 
condition have long been considered to be excitingly quintessential topics for philosophical 
inquiry, psychoanalytical interpretation and literary analysis (Seybolt, 1986). 
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Sylvia Plath and Anne Sexton were two American poets of the twentieth century, whose poetic 
outlooks, artistic perspectives and philosophical outlooks had similar undertones characterized 
by thematic and formalistic elements scattered across the whole spectrum of their works. In 
their poetry, they picked up themes which revolve mainly around the banality of life and which 
can best be characterized by and associated with the melancholy and bleak feelings as well as 
a profundity of the meaning of death. 

When various novelistic or poetic works woven of imageries related with death are scrutinized 
and becomes the focus of concern for critical analysis, it would be much more tempting to say 
that we should take into account literary figures who are, to some extent, psycho-pathologically 
suffering cases in point within the context of their autobiographical accounts as living their lives 
entangled and enmeshed with human striving and survivability on earth, tormented souls 
haunted by and inflicted with desperation, misery, death and annihilation when deconstructed 
through a binary system of thoughts within the context of their autobiographical accounts and 
manifestations as was the case in the works of a couple of genius literary figures of the century 
who could be to some extent categorized within a similar artistic circle and epistemic 
genealogy; imageries woven in the bulk of their works were related with a deeply-rooted ontic 
anxiety or existential angst about life and death which seem to play a crucial role in the poetic 
manifestation and philosophical outlook of these two literary figures (Rose, 1993). 

The chief focus of concern in the present manuscript has therefore been on the various outputs 
of these literary figures together with some references made to their contemporaries, within this 
context, representative and reflective of human desperation and misery as was amplified in the 
poetry of Anne Sexton and Sylvia Plath, and Plath's novel The Bell Jar,  which has, for this 
purpose, been analyzed in an attempt to delineate attitudes of these literary figures towards 
death and illustrate how these poets interpreted death, within a shared socio-aesthetical context 
which shows a striking similitude in terms of their descriptions of death, and expound the 
problematic and the question of why this theme was so much of paramount importance for these 
poets. 

 
1. DEATH AND SUICIDE AS AN AUTOBIOGRAPHICAL MANIFESTATION IN 
POETRY: THE CASES OF SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON 
Sexton and Plath wrote about the intolerability of existence, the temporalization of human 
condition in cosmos and about the fascination of the mystical unknowns materialized and 
signified with death. In Sexton's and Plath's works, death is a common theme replete with the 
indescribable and the uncomely connotations and imageries conveyed in their works though 
sometimes becoming conspicuous and even excruciatingly detailed in the grievously depicted 
feelings of melancholy and finally in the real life incidences which occurred in the form of a 
deliberate extermination, which was nothing less than suicide (Madi & Neimneh, 2015); Sexton 
pointed out her feelings of death quite clearly and steadfastly, whereas in Plath death was 
employed in a rather esoteric and mysterious undertone. The personal background and the 
upbringing of the two writers also have amazing similarities in terms of traumatic experiences 
they passed through during childhood, resulting in and paving the way for sentimental 
yearnings, individual strivings, psycho-pathological manifestations, adversities and various 
other difficulties recurring and recounted throughout their adulthoods which proved to be 
ontologically disintegrational and destructive when deconstructed through a binary system of 
thoughts; and if we take a much broader look at the biographical accounts of Sexton and Plath, 
it becomes clear that several cases of death occurring in their own families had left a traumatic 
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influence on these poets and haunted their minds in the form of trepidations, apprehensions and 
existential anguish. The topic of death having this kind of undertones expanding into the widest 
contemplation of existential angst was adroitly employed in their poems. A dexterous 
representation of this problematic in the poetic manifestations is best characterized in Plath's 
“Daddy”, and in Sexton's “The Truth the Dead Knows.” 

Sylvia Plath's representations and signification of human condition on earth temporalized with 
death and idiosyncratically presumed to result in suicidal termination or non-being make it clear 
that death should have been conceptualized in her imagination which would ontologically be 
an integral part of repleteness of being for a much more adequate and aesthetical rationalization 
of life; the banality of everyday life as a diminutive factor for our being in the intolerable flux 
of time looms large in her works, and is conveyed through a chain of imageries representing 
human desperation and misery in a frightening and illogical universe: 

Bit my pretty red heart in two. 

I was ten when they buried you. 

At twenty I tried to die 

And get back, back, back to you. 

I thought even the bones would do. (Plath, 1981) 

The theme of death is therefore expressed poignantly in her works. The meaninglessness of life 
is compared with death, which is multifaceted, multilayered, and the spokeswoman of the 
poems has a charming sentiment towards death, though, at times, amounting to a delirious 
infatuation, except when she is thoroughly becoming depressed and trepidated with it, 
experiencing a mental state symptomatic of bipolar disorder and at times reminiscent of 
complete confusion and oblivion. The various images of death thus loom large in the works of 
these writers. Hart Crane, in his poem “the Bridge”, exposes the condition of modern man 
refering to Emily Dickinson, Isadora Duncan and himself: “These two women suffered from 
loneliness, disregard and pain in a crude society. The poet goes on to depict the cause of their 
pain in modern vulgarity by describing a country scene in New England where the cows seem 
to be the only creatures. He feels isolated among the people who cheapen the countryside with 
their drinking and vulgar interests in antiques, people who are jealous of each other and 
indifferent to nature” (Durmuş, & Yıldız 2014). 

Coming from a family of German descent, Sylvia Plath, from the very beginning of her 
childhood years upto the self-termination of her life, showed an unusual breadth and dexterity 
in the brief period of her poetic output since her artistic outlook signified a challenge to the 
poetic paradigms of the century, writing her first poems at the age of eight. However, as she 
became infatuated with death she manifested a severe bipolar disorder symptomatic of severe 
depressive throes that led to the first suicide attempt before seventeen. Under intense psychiatric 
scrutiny and treatment, she still could graduate with honorary degrees in 1955 from the 
prestigious Smith College. She received a Fulbright scholarship to be accepted by Cambridge 
University, where she continued writing poetry and met Ted Hughes, with whom she got 
married in 1956. Intolerable episodes of suffering and the spiritual exasperations put her into a 
multitude of deliriums and trepidations, paving the way for a life of tribulations and adversities. 

Her deteriorated health, coupled with the divorce from Hughes in 1962, led to suicide; her 
works were later brought to literary recognition. In her works, suicide as a theme is poignantly 
recounted and plays an important role, as is the case in her famous poem “Lady Lazaraus”: 
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I have done it again. 

One year in every ten 

I manage it-- 

A sort of walking miracle, my skin 

Bright as a Nazi lampshade, 

My right foot 

A paperweight, 

My face a featureless, fine 

Jew linen. 

Peel off the napkin 

O my enemy. 

Do I terrify?-- 

The nose, the eye pits, the full set of teeth? 

The sour breath 

Will vanish in a day. (1981) 

In the novel, The Bell Jar, she puts forth a multitude of different sentiments on the suicide 
attempt of the female protagonist Esther Greenwood and propounds a challenging and revolting 
attitude towards whatsoever is related with life. Esther is taken from the depths of life; she 
reacts with fondness towards mystical contexts of existence as to what is just alive and what is 
just dead far from the outward appearance when she rises above a higher existential mode 
signifying an authenticity of being. So Esther tells, for example, at length about what 
impressions she had, as she looked at the bodies. Her recounting peculiar to her narrativity 
about death and disintegration, fleshes and the carcasses of the bodies characterizing the 
cataclysmic wars and conflicts conveying the socio-political contexts of the period are also a 
striking case in point, which were poignantly reflected in almost all of her works, especially in 
one of her poems named “Two Views of a Cadaver Room”. Suicide as a theme is, therefore, to 
be tackled as a chief focus of concern, which, all of a sudden, comes to the fore, arrests our 
attention in the novel The Bell Jar, as well as  in her other poems. In The Bell Jar, the 
symbolization and representation of the suicide attempt as a theme is based on actual events 
happened in Plath's life. Her works can therefore be considered to be predicated to a tour de 
force for existential angst marked with phantasmagorically woven autobiographical elements. 
One can assume that Sexton's poems also have been written in terra necra, a land of the dead, 
embroidered with autobiographical elements, when taking into consideration her descriptions 
of death reminiscent of a sort of necromania (infatuation with death) and the disillusionments 
she experienced throughout her life. Autobiographical accounts illustrate their literary tune as 
reflective of and associated with adversities, spiritual exasperations, precarious living 
conditions, psychopathological experiences and tribulations signified and exemplified in their 
idiosyncratically personal narrative which instantiated sentimental experiences and instigated 
self-destructive behaviours and tendencies on a level of striking similitude and which have  
therefore been the chief focus of our concern and tackled throughout this manuscript (Chesler, 
2005). 
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The theme of death in the works of Sexton and Plath has parallels in terms of transferred 
imageries, meanings and description of varieties of feelings of death, expanding into the widest 
contemplation of human situation. A representation and signification of various manifestations 
of death, as it was made by the two writers, has, therefore been the subject of this manuscript. 
The question of why death has played a prominent role in the works of poets can be due to their 
autobiographical accounts if we are to expound the critical points in their artistic narrative and 
trace the ingenious pathways across their poetic texts and cast a deeper insight into the deeper 
layers of their ontic and poetic output, in particular, and, therefore, make an appropriate critical 
and interpretation and analysis of their literary works in general. 

 
2. THE 20TH CENTURY AS CHARACTERIZED BY WOMEN GENIUSES 
INFLICTED WITH EXISTENTIAL CRISIS, MIRRORING HUMAN CONDITION 
AND QUESTIONING THE MEANING OF BEING 
Death as a theme in literature employed by women has a long established tradition. Another 
tormented soul representing a somewhat similar genealogy in the literary tradition within the 
context of existential angst was Virginia Woolf, who also experienced consecutive deaths of her 
beloved relatives, namely the untimely loss of her mother, as was the case for Plath and Sexton. 
They were all ransacked by the disease, which finally caused the death of her half-sister Stella 
Duckworth. Woolf's later life was marked by mental illness, depression, a deep melancholy. 
And an overwhelming majority of artists in both 20th and 21st centuries, who were haunted and 
infatuated with existential angst like Virginia Woolf employed death  as a recurring theme in 
their works. Woolf wrote in her first novel the Trip Out (1915) about the mysterious death of a 
young woman who died four weeks after the announcement of her engagement. In another 
novel, “Mrs. Dalloway, which Woolf later called it as a study of madness and suicide, about 
how these two world views are set side by side” (Bronfen, 1992). Thus, death in Woolf's novels 
has been a recurrent subject employed on a wide spectrum across her narrative. Even in the 
entries of her diaries Woolf gradually developed a habit to be closely infatuated with death. She 
put forth such aphorisms in an entry dated 17 February 1922: 

I meant to write about death, only life came breaking in as usual... Suppose, I said to myself the 
other day this pain over my heart suddenly wrung me out like a dish cloth & left me dead? - I 
was feeling sleepy, indifferent, & calm; & so thought it didn't much matter, except for L(eonard). 
Then, some bird or light I daresay, or waking wider, set me off wishing to live on my own - 
wishing chiefly to walk along the river & look at things. (Qtd. in Rohman, 2014)  

Due to the fact that she came to identify herself with the irrationality and illogicality wrought 
by whatsoever is related with and reminiscent of death and oblivion, her agonies of mind 
implicitly created a contingent realm in which the meaning of life was constantly questioned 
and she assiduously strove for a rationalization of human condition in the midst of such 
existential crisis, The knowledge of the finality or death is contrary to the enjoyment of life 
(Bassnett, 2004).   

In a diary entry written on February 25, 1957, Sylvia Plath expressed her appreciation for 
Woolf's literary works. She also wrote that she felt connected to her through the suffering and 
angst which can be considered to be a genealogically common thread and lineage between them: 

... And just now I pick the blessed diary of Virginia Woolf to Which I got bought with a battery 
of her novels Saturday with Ted. And she works off her depression over rejections from Harper's 
... by cleaning out the kitchen. And cooks haddock & sausage. Bless her. I feel my life linked to 
her, somehow. I love her - from reading Mrs Dalloway for Mr. Crockett - and I still hear 
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Elizabeth Drew's voice sending a shiver down my back in the huge Smith classroom, reading 
from To the Lighthouse. But her suicide, I felt I was in reduplicating in that black summer of 
1953. Only I couldn't drown. I suppose I'll always be over vulnerable, slightly paranoid. But I'm 
so so damn healthy & resilient. And apple-pie happy. Only I've got to write. (1982) 

Sylvia Plath felt connected to and infatuated with Virginia Woolf, when she realized that death 
in her life also played a determining role in shaping her literary ingenuity, knowing that Woolf 
was highly sensitive towards this issue. Similarly, Woolf's suicide was conceived as to be 
coincidental with Plath's life. 

The historical and ideological context in which Sylvia Plath was born and bred and became 
creatively active and prolific, is constitutive for her work, facilitating subsequent in-depth 
interpretations of her posthumously. The various social and political factors and influences 
contribute directly to an accurate analysis and perception of the protagonist Esther and Sylvia 
Plath in her diaries. Thematic references to politics and the role of women are also interspersed 
and employed in her poems. For the loss of identity and the sudden trajectory to death are often 
taken into consideration in the most serious and analytical way possible in order to have an 
adequate understanding of her artistic career. Therefore, a brief knowledge about the socio-
political, ideological and moral codes and norms both in the public and individual spheres and 
structures, and in particular, the racial issues and the roles assigned for women are considered 
to be essential. 

Taking a glance at the lives of Woolf, Sexton and Plath, one can easily arrive at the conclusion 
that they were overshadowed by several incidents of untimely death, revolving around their 
families and haunting their own family members, just like the type of death reminiscent of the 
casualties of the World War II, which left a deep impression and influence on the transnational 
literatures the world over. 

The imageries signifying and conveying death and various other cataclysmic disasters depicted 
in the works of various artists in the continental Europe  and the disillusionments brought about 
on the part of the characters recounted in various poetries after the devastating bombing during 
the word wars could be reminiscent of a universe both frightening and illogical (Fussell, 1989). 

One finds the subject of death also richly conveyed in the poems of the Russian poet Marina 
Tsvetaeva, who was born in 1892, and had committed suicide in 1941. She depicted death in 
her most poems and as a triumphant end of life: 

Someone sweeps on towards        
     mortal victory. 

The trees - 

    gestulations of triumph: 

Judas 

         in sacrifical dance. 

The trees - 

                 a shudder before the  

                mysteries 

Conspiracy 

                  against life, weight, measure, 
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                  against fraction and fission. 

The trees - 

                  a tattered curtain. 

The trees - 

                 gestures of entombment. (1964) 

Tsvetaeva came from a wealthy family, her mother died of tuberculosis in an early age. As an 
adult she lived for some time in Berlin and Prague, but spent her life until her death in Russia. 
She wrote epic poems and plays. A higher mode of existence representative of higher ideals and 
great expectations for humanity but unfortunately compromised and disillusioned by 
cataclysmic destructions of war were decisively put forth and presented. It is surprising that a 
poet like Tsvetaeva, who embodied herself into the character of a the confident and successful 
woman outwardly striving and exasperating for a higher mode of existence, committed suicide 
and took her own life (Karlinsky, 1985). 

Anne Sexton and Sylvia Plath were therefore not the first writers who dealt with the theme of 
death in their works. Great predicaments, abysmal conditions and adversities of life experienced 
by these poets seem to arise from an existential angst sporadically popping out in the form of 
human desperation, misery and helplessness, as was manifested, for example, in the suicidal 
death of Virginia Woolf. The traditional representation of death theme in the modern and post-
modern poetry has been influenced, among other things, by personal traumatic experiences of 
poets. 

The urge to get infatuated with death is one of the themes most strikingly portrayed and 
recounted in Anne Sexton's poems which are likely to be representative of childish fantasies 
cherished in their unprocessed early traumas reflecting pains, trepidations and sufferings of 
love. When reading Sextons poems, it becomes clear that nothing is easy in life, and that death 
can be considered to be a blessing and a saviour that might put an end to human suffering. 

Sexton struggled with life, and wanted to investigate death. The motifs embroidered in her 
poetry pervade us like a thread looming across all her volumes of poetry. The urge to commit 
suicide was manifested in the poems “Wanting to Die” (1964), “Suicide Note” (1965), or in 
“Sylvia's Death” (1966). Sexton seemed to prefer in her poems the spelling of a dramatic 
monologue, which was reflective of a termination of personal suffering. Indeed, the 
spokeswoman in the poems is occupied so much with her own business; feelings of self-pity 
and the mental trepidation that she forgets that there may be people who might consider her in 
a different, more positive approach than has been anticipated. Her husband and her children 
believed in her, and they were from the perspective of the speaker's devoted self to the 
affirmative side. In Live or Die, a collection of poems in which an association of life with death 
was discussed, the spokeswoman came to the mere realization that she was isolated from the 
outer world and the worldly things, and was therefore not understood properly. While other 
people mainly worked in order to live their lives without questioning it, the spokesperson was 
caught between an existential dilemma by an analysis of death and a proper meaning of life, to 
lead a life questioned. So is put forth in “Man and Wife” (Live or Die): 

We are not lovers. 

We do not even know each other. 

We look alike 
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But we have nothing to say... (1981) 

Problematic interpersonal relationships, in the case of marriage, can, under various 
circumstances, bring about unintended and disturbing consequences, the seemingly convivial 
dialogue between two persons can in reality turn out to be unintelligible and evolve into an 
illicit dialogue and be perceived as strange, since they represent only a duty, an obligation to 
tolerate one another, even though they might not in reality stand it. Rejection of the joys of life 
in as a subject matter employed in Sexton’s poems is characteristic of her description of 
transience of worldly life. Everything is too easy, cannot be questioned, and therefore seems to 
lose its appeal. When life is contrasted with death, the mysterious end of life, the spokesperson 
of her poems becomes infatuated and  fascinated with death since death is no longer viewed as 
an annihilation but rather something blessing and attractive not only for ideological reasons, 
but also because death as a theme allows the poet to live well. One can even go so far as to 
assert that, for the spokesperson's life, any attempt to question the meaning of life can only be 
aesthetically established through the ontological underpinnings of death. The spokeswoman in 
Sextons poems conveyed the views of a woman on the trivialities of worldly life and the 
quintessential reality of death. Unlike Sylvia Plath, Sexton was interested in associations. Her 
poetry is very much related with the autobiographical accounts of herself. Her literary works 
could also be considered therapeutic to the various psychopathological processes and 
experiences she went through; it would therefore be much more tempting to remember that 
Sexton had begun writing poetry with the advice of a psychiatrist as part of therapeutic strategy 
after she had made her first suicide attempt. 

Sylvia Plath's chief focus of concern was not on the biographical incidents occurring throughout 
her life, such as date of birth, her parents' divorce, etc., to remind a few examples. Plath drew 
on and was engrossed in her literary work which facilitated a much more adequate 
understanding of human condition and which led her to a higher level of conscious experience 
and perception of reality. In this real life included political events, the illogical workings and 
off-springs of thoughts and emotions. This kind of human condition had been bound to undergo 
a process of aesthetic dissatisfaction characterized by annihilation and death, the very thought 
of which is overwhelmingly thrilling and sheds one to tears. While Plath repeatedly returned to 
and haunted by the subject of death, she felt less devoted to worldly pleasures in the brief span 
of her life. In fact, Plath's poetry is replete with the recurring symbols conveying death and 
gloomy landscapes reflecting the imageries of the predicament of man in cosmos as well as 
emblematic of a search for meaning of life, which symbolizes a turn to childhood and reliving 
a past experience. As Joyce Carol Oates pointed out: 

 The experience of reading her (Plath's) poems deeply is a frightening one: it is like walking to 
discover one's adult self, grown to full height, crouched in some long-forgotten childhood hiding 
place, one's heart pounding senselessly, all the old rejected transparent beasts and monsters 
crawling out of the wallpaper ... I cannot emphasize strongly enough how valuable the 
experience of reading Plath can be, for it is a kind of elegant “dreaming-back”, a cathartic 
experience that not only cleanses us of our personal and cultural desires for regression, but 
explains, by way of it is deadly accuracy what was wrong with such desires. (1973) 

The reading of Plath's works triggers a change in the reader. It can lead him back to his 
childhood, conjuring up images and experiences of the past and reviving repressed fears and 
anxieties, this can sometimes be in the form necrophobia (fear of death) which can trigger a 
higher level of existential vigilance, a repleteness of being, a full awareness and consciousness 
or a state of awakening just as it is the case with fascination and infatuation about annihilation 
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and death. Plath's poetry is of enormous marvelousness and great artistic unity in terms of the 
aforementioned binary system of oppositions within the concept of life and death. 

The spokeswoman in Plath's poetry is a passive witness to the turbulences and crises of life. In 
addition to the self-sufficiency and the self-expression of the spokesperson in her poems we 
find a bunch phantasmagorical imageries symbolizing death as a theme which becomes 
emblematic of the bleak landscape characterized by the lake, the black sky, etc. Plath's works 
on the subject of death are incorporated with connotations illustrating that death and life are 
ontologically interrelated within the context of a binary system of thoughts; the integrate and 
complementary aspect of dualities is embedded in socio-esthetical context. People live and die, 
and that fact has to be accepted because it is part of the reality. Nevertheless, death remains a 
mystery for speculation and divination about death, and swerves around rolling in her mind. 
The spokeswoman longs for her ideal, and also assumes often that one experiences after the 
death a state of an overwhelming rapture, peace and relief. In Plath's poems, a connotative 
association has also been established between death and sea. Plath spent a considerable part of 
her childhood near the sea. Here, death plays a key role in conjuring up images, fantasies teemed 
with water. Generally, one can observe in her descriptions of death certain ambivalence towards 
everything; there is fear and anxiety of death at times amounting to ontological disintegration, 
as well as a fascination and infatuation with it (Goodspeed-Chadwick, 2012). As in “Daddy”, 
in which the spokesperson for the dead father feel hatred and at the same time cannot forget, 
she is always drawn into the maelstrom of death. The very thought of death will not let her go 
further and realize her ideals grounded in mere mundanity if there is not a transcendentally 
ontological reality (Goodspeed-Chadwick, 2012). 

Plath denied the so-called “good” side of life to devote herself to death (Scheerer, 1976). This 
attitude can be viewed as a challenge to escape from life, and to create a new identity and 
undergo a process of a personal transformation, which might have brought about the urge to 
choose the spokeswoman in her poetry. Bored with real life events or disappointed by 
distressing incidences, she turns away from whatever is related with life, plunges into feelings 
related with death, and experiences an epistemic transformation. Within the context of her 
idiosyncrasy, death and life are ultimately not compatible, though, ,to some extent intermingled 
with each other; because if you're satisfied with life, death seems unimportant; but both can also 
complement each other. This might be one of the reasons underlying Plath’s urge to question 
life, and, finally, on a tragic basis, embrace death through self-termination (Kottana 2014). 

In tandem with a detachment from society and an alienated attitude towards whatsoever is 
related with life, Sexton, too, appeared to have no enthusiasm for whatsoever is related with 
life whether it be institutional opportunities, material flourishing or various exotic trips granted 
to her throughout a tribulated life span. About the African safari, which she undertook shortly 
after her second suicide attempt in July 1966 together with her husband, and which was funded 
by a scholarship that was granted to her. On her 38th birthday, Sexton experienced a traumatic 
injury, and broke her hip. This experience served as an inspirational basis for the poem “The 
Break” (Love Poems): 

So I fell apart. So I came all undone. 

Yes. I was like a box of dog bones. 

But now they've wrapped me in like a nun. 

Burst like firecrackers! Held like stones! (1981) 
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Sexton received a multitude of different awards for her poetry. For Live Or Die, she received 
the Pulitzer Prize, besides she taught at Radcliffe College in Harvard University, and at other 
American universities. Her professional success was remarkably great during that period; 
however, Sexton's mental condition gradually worsened, and her daughter noticed that Sexton 
made several attempts to commit suicide in the years 1967-1970. Maxine Kumin wrote on one 
occasion that Sexton was always eager to enhance her poems to standards which were best 
idealized and emulated in the public imagination. So she fought to keep a picture or a word in 
her poetry although others were involved in the correction of something or embellish their 
output in favour of a poetic fashion.  Sexton’s trepidations triggered by lived traumas were 
reflected in almost all of her literary works. So she developed a distinct kind of constitution of 
poetry that gave her poems an independent undertone. Furthermore, she was preoccupied with 
the role of women assigned by various institutions in society.  

Ultimately, Sexton was haunted and overtaken by the mental disorders. In 1973 she rejected the 
advice of her therapists; living a life of solitude reminiscent of a self-imposed exile negatively 
affected her physical and mental well-being progressively. In the spring of 1974 she committed 
a third suicide attempt, after which she still turned out to survive. The last year of her life she 
spent largely in the McLean Hospital. On October 4, 1974 Anne Sexton finally ended her life. 

 
CONCLUSION 
Topics such as ontological disintegration, existential crisis, personal transformation or 
fragmentation, epistemic aberration or alienation, death and suicide,  which were  employed on 
an intermittent basis by various literary figures in the 20th century English and American poetry, 
have become controversially disturbing subject matters, since the chief focus of concern is on 
the precarious and tragic human condition set in a universe both frightening and illogical, and 
the finger is pointed exactly to the very wound and anguish giving way to intolerable existential 
modes and moments of human condition. The difficulty of writing about topics that have always 
been associated with human desperation and misery, proved to be extremely thrilling and 
precarious, though a bit more exciting as well. 

Selected key texts that have become the chief focus of our concern for critical analysis and 
interpretation are excerpted from various poetic pieces and novels belonging to the 
aforementioned geniuses, considered to be categorized within a shared socio-aesthetical 
context, and who, throughout their artistic careers, produced  highly intensive, subjective 
expressions of  longing for death and an arduous search for self-identification and self-
realization; any expressionist elements related with these topics were critically analysed and 
explored, in tandem with their relative significations, fictionalizations and allusions which these 
authors presented throughout their literary career. 
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YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE FELSEFECE BİR BAKIŞ 

Ufuk Özen Baykent*  
 

Öz 

Eğitim kavramı,  öğreten, öğrenen, öğretilen ve öğretim yöntemi olarak sıralayabileceğimiz dört değişken ile 
yakından ilişkilidir. Bu çalışma, bu dört değişkenden birisi olan öğretim yöntemine yoğunlaşmaktadır. 
Çalışmanın temel amacı, yabancı dil eğitiminde sıklıkla kullanılan iki öğretim yöntemi olan bilişsel yöntemi ve 
işitsel- dilsel yöntemi felsefece soruşturmaktır. Adı geçen yöntemlerin sağlıklı incelenebilmesi adına ilk olarak, 
yöntem kavramı çeşitli yönleri ile tartışılmaktadır. Bu anlamda, yaklaşım, tasarım, izlek ve teknik kavramları 
çerçevesinde yönteme yönelik kuramsallaştırma çabaları açımlanmaktadır. Bu kavramsallaştırma çerçevesinde, 
bilişsel yöntem ve işitsel-dilsel yöntem derinlemesine incelenmekte ve her iki yöntemin dayandırılmış olduğu 
felsefi temeller ile bağlantı kurulmaktadır. Bu ilişkilendirme süreci, araştırmamızı, Platoncu idealist felsefenin ve 
Aristotelesçi realist felsefenin söz konusu yöntemlere nasıl temel teşkil ettiğini incelemeye sevk etmektedir. 
Platoncu idealist felsefe açısından, Platon’un zihne yaklaşımına, idealar vurgusuna ve bilgi görüşüne yer 
verilmektedir. A priori bilgi görüşü ve doğuştan zihinde varolan bilginin hatırlanması iddiası, Devlet adlı 
eserinde belirttiği eğitime yönelik düşünceleri ile ilişkilendirilerek, idealist eğitim yaklaşımının çerçevesi 
çizilmektedir. Bu anlamda, yabancı dil eğitiminde kullanılan bilişselci yaklaşım ve Platon’un eğitim felsefesi 
arasındaki bağlantılar tespit edilerek ortaya konmaktadır. Öte yandan, deneyime yapılan vurgu, a posteriori bilgi 
kavramı, tümevarımsal çıkarımlar ve duyu deneyiminin öğrenmedeki yeri incelenerek, Aristotelesçi realist 
yaklaşım ayrıntılı olarak betimlenmektedir. Yabancı dil eğitimi sınıflarında kullanılan işitsel-dilsel yöntem, 
Aristotelesçi realist yaklaşımda temellendirilmiş ve bağlantılar ayrıntılı olarak kurulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, Eğitim, Bilişsel Yöntem, İşitsel-Dilsel Yöntem. 

 
A PHILOSOPHICAL LOOK AT FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS 

 
Abstract 

The concept of education is closely related to four variables, namely, the teacher, the learner, the things to be 
taught and the teaching method. The present study focuses on the forth variable listed here, the teaching method. 
The paper’s main aim is to investigate two popular foreign language teaching methods, cognitive method and 
audio-lingual method from a philosophical perspective. In order to explore the methods in question accurately, it 
is essential to study the various aspects of the concept of method. In this way, the concept of method is explained 
in terms of the notions of approach, technique, design and procedure. With respect to this conceptualization, the 
cognitive method and the audio-lingual method are analysed in depth and are grounded on certain philosophical 
views. Due to this association process between the methods and their philosophies, the study is directed towards 
the discussion of how Platonic idealist philosophy and Aristotle’s realist philosophy are basis for these methods. 
In terms of Platonic idealist philosophy, how Plato approaches the human mind, the Platonic Ideas-Forms, and 
his view of episteme are discussed. The idealist philosophy of education is drawn in association with the a priori 
view of episteme, the argument of the innate knowledge which is recalled through education and Plato’s ideas in 
the Republic about education of the citizens of the state. In this way, the relation between Plato’s idealist view of 
education and the cognitive method in foreign language teaching is proposed. On the other hand, Aristotle’s 
realist view of education is described in detail with reference to the emphasis on experience, the notion of a 
posteriori episteme, the argumentation through inductive reasoning and the role of sense experience on learning. 
The audio-lingual method used in foreign language classes is argued to be grounded on Aristotle’s realist 
philosophy of education.  
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GİRİŞ 
Yaşayan herkesi ilgilendiren eğitim, bir bireyin, diğer bir birey ya da bireylere belirli bazı 
yöntemler aracılığı ve yardımı ile bir takım bilgi ve becerileri edindirme çabasıdır. Bu 
tanımlamadan yola çıktığımızda eğitim etkinliğinde dört değişkenden söz edilebilir: öğreten, 
öğrenen, öğretilen ve öğretim yöntemi. Bu dört öğe ile ilgili tartışmalar geçmişten günümüze 
devam etmektedir. Kimlerin öğretebileceği, insanın doğasının öğrenmeye uygun olup 
olmadığı ya da nelerin ve nasıl öğretilmesi gerektiği ve hangi becerilerin kazandırılarak nasıl 
bireyler yetiştirilmesinin daha uygun olacağı hep tartışılmıştır.  

Bu çalışma, eğitimdeki dördüncü değişken olan yönteme yönelik tartışmalar içinde yer 
alacaktır. Çalışmada özel olarak, yabancı dil eğitiminde kullanılan yöntemlerden olan bilişsel 
yöntemin ve işitsel-dilsel yöntemin temel aldığı eğitim felsefeleri açısından tartışma yoluna 
gidilecektir. Soruşturmamız, sırasıyla, yöntem kavramının gerek eğitim gerekse yabancı dil 
eğitimi açısından incelenmesi, bu çalışmada ele alınacak yöntemlerin dayandırılabileceği iki 
felsefi disiplin olan idealizmin ve realizmin çerçevelerinin çizilmesi ve yabancı dil 
öğretiminde yaygın olarak kullanılan iki yöntemin dayandıkları idealist ve realist felsefe ile 
bağlantılarının kurulup, haklılandırılması ile yürütülecektir.  

 
1. YÖNTEM ANLAYIŞLARI 
Coleman (1967), yöntemi, belirli eğitimsel öğelerden oluşan, öğretmen tarafından öğrencileri 
üzerinde belirli değişiklikler yaratma amacı ile uygulanan düzenli bir sistem olarak 
tanımlamıştır. Yöntemin beş temel öğesi vardır. Bunlar, öğretimin hedefi, konularla 
yaşantıların ilişkisi, dersin içeriği, öğrenmeyi pekiştirmeyi hedefleyen bir özetleme, öğrenenin 
öğrenme düzeyini ölçecek bir değerlendirme. 1880’lerin ortalarından 1980’lerin ortalarına 
kadar yabancı dil öğretimi bir arayış içine girmiştir. Bu arayış, bir sınıfta yer alan ve 
farklılıklara sahip öğrencilere yönelik geliştirilip kullanılabilecek ortak bir yöntem arayışıydı. 
Bir yöntem arayışı, araştırmacıları, doğal olarak, yöntem kavramının ne olduğu incelemeye 
yönlendirmiştir. Amerikalı uygulamalı dilbilimci Anthony (1963), yöntem kavramının 
tanımında üç hiyerarşik öğeden bahseder: yaklaşım, yöntem ve teknik. Yaklaşım, dili 
öğrenmenin ve öğretmenin doğası ile ilgili bir dizi belirlemelerdir. Seçilmiş bir yaklaşıma 
dayanan yöntem, dilin, sistemli bir biçimde sunulmasına yönelik kapsamlı bir plandır. 
Teknikler ise yöntemlerle ve dolayısıyla yaklaşımlarla uyum içinde sınıfta ortaya konan 
özgün etkinliklerdir. Richards ve Rogers yöntemi şu şekilde tanımlamışlardır: “teori ve 
uygulamanın özelliklerinin belirtilmesi ve karşılıklı etkileşim içinde olabilmeleri adına ortaya 
konan kapsayıcı bir terimdir” (1986, 16). Anthony ile benzer biçimde yöntemi, yaklaşım, 
tasarım ve izlek olarak adlandırdıkları, üç hiyerarşik öğeyi kapsayan bir olgu olarak 
görmüşlerdir. 

Yaklaşımın, dilin ve dil öğreniminin doğası ile bağlantılı olduğunu daha önce belirtmiştik. 
Dilin doğasına ilişkin teorilere bakıldığında üç yaklaşım görmek mümkündür: yapısal, işlevsel 
ve etkileşimsel. İlk dil yaklaşımı olan yapısal dil teorisi, dilin, anlamı kodlamak için 
kullanılan yapısal olarak birbirine bağlı öğelerden oluşan bir sistem olduğunu kabul eder.  
Buna bağlı olarak, dil öğreniminin amacı, bu sistemdeki öğelere hakim olmaktır. Bu öğeler, 
sesbilimsel birimler (örneğin fonem/sesbirim), dilbilgisel birimler (örneğin cümleler, sözcük 
öbekleri), dilbilgisel işlemler (örneğin ekleme, birleştirme ya da değiştirme) ve sözcüksel 
birimler (örneğin fonksiyonel kelimeler, yapısal kelimeler) olarak belirlenir. İkinci dil 
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yaklaşımı olan işlevsel dil teorisine göre dil, işlevsel anlamın ifadesi için bir araçtır. Dil 
öğretimindeki iletişimsel çerçevedeki yaklaşım, dil ile ilgili olan bu görüşü desteklemektedir. 
Bu teori, dilin, dilbilgisel özelliklerinden ziyade anlambilimsel ve iletişimsel boyutunu 
vurgular. Başka bir deyişle, anlam ve işlev, yapı veya dilbilgisinden daha önemli 
görülmektedir. “Özel Amaçlar için İngilizce” hareketi, öğrencilerin ihtiyaçlarının yapısal dil 
teorisi açısından değil, işlevsel dil teorisi açısından değerlendirilmesinden doğmuştur. Üçüncü 
dil teorisi olan etkileşimsel dil teorisine göre dil, kişiler arası ilişkileri gerçekleştirmek ve 
toplumsal etkinliklerin hayata geçirilmesi için bir araçtır. Dolayısıyla, dil toplumsal ilişkilerin 
yaratılması ve sürdürülmesi için bir vasıtadır. Dil öğrenimi ile ilgili teorilerine bakıldığında 
iki soruya cevap verme çabası içinde girildiğini görebiliriz: (a) Dil öğrenimine dahil olan 
ruhdilbilimsel ve bilişsel süreçler nelerdir? (b) Dil öğrenim süreçlerinin harekete geçmesi için 
gerçekleştirilmesi gereken adımlar nelerdir? Süreç odaklı teoriler, alışkanlık oluşturma, 
indüksiyon, sonuç çıkarma, hipotez test etme ve genelleme gibi öğrenme süreçlerine 
dayanmaktadır. Durum odaklı teoriler, dil öğreniminin meydana geldiği insani ve fiziksel 
bağlamın doğasını vurgular.  

Yöntemi açıklarken belirtilen ikinci öğe öğretimsel bir sistem olan tasarımdır ve bir 
yaklaşımın yönteme dönüşmesinde gerekli bir unsurdur. Tasarımın içinde yöntemin amaçları, 
müfredat içinde yer alacak bağlamları, öğretim etkinlikleri, öğrenci rolleri, öğretmen rolleri ve 
öğretimsel materyallerin rolü yer almaktadır. Bazı yöntemler amaçları çerçevesinde, dilin 
dinleme ve anlama becerilerine önem verirken, bazılarının yazma ve okuma becerilerine 
odaklandığı görülür. Müfredat, dil yönelik olarak hangi birimlerin, bağlamların, konuların ve 
dilbilimsel maddelerin nasıl bir sıralamayla verileceğini içerir. Öğretim etkinliklerine, 
diyaloglar, soru-cevaplar, problem çözme biçimleri, alıştırma ve uygulamalar dahil 
edilmektedir. Öğrenci rolleri, öğrencinin işlemci, oyuncu, etkinliği başlatan kişi ya da 
problem çözücü olması ile örneklendirilebilir. Öte yandan, öğretmen, öğrenme için model 
teşkil etme, uyarıcı, danışman ve rehber rollerinde olabilir. Materyaller ise kitaplar, 
alıştırmalar, görsel-işitsel materyaller ya da bilgisayarlar olarak örneklenebilir.  

Yöntemin son öğesinin izlek olduğunu belirtmiştik. İzlek, bir yöntemi oluşturan yaklaşım ve 
tasarımın sınıf içi davranışlarda nasıl gerçekleşeceği ile ilgilidir. İzlek, bir yöntemin, dersin 
sunumunu, uygulamasını ve geri dönüt evrelerini nasıl ele aldığı ile ilgilidir.  Sınıf içerisinde 
uygulanan tekniklerin, alıştırmaların ve yöntem uygulandığı zaman gözlemlenen davranışların 
incelenmesini kapsar.  Öğretmen tarafından kullanılan kaynakların zaman, mekân açısından 
incelenmesi, derslerdeki etkileşimsel kalıpların gözlemlenmesi, öğretmenin yöntemi 
kullanırken geliştirdiği taktikler ve stratejilerin değerlendirilmesi izlek kavramı ile 
bağlantılıdır.  

 
2. PLATON’UN İDEALİZMİ VE BİLİŞSEL YÖNTEM 
İdealizm “dünyayı olduğu gibi kabul eden gerçekçi görüşe karşıt olarak gerçekliği tasarım 
(idea) ve ülkülere (ideal) göre biçimlendirmek isteyen görüş” tür (Akarsu, 1998, 100). “Bilgi, 
izlenimlerimizin ve kendi zihin hallerimizin meydana getirdiği dünyanın bilgisidir.” (Cevizci, 
1996, 269). İdealistlere göre zihin ve bilgi nesneleri, karşılıklı olarak ilişki halindedir ve 
dolayısıyla, bilinen her şey, bilgi nesnesi olarak bilinir, bilgi sürecinin dışında bağımsız bir 
gerçek olarak değil (Smith, 1964). İdealist metafizik, gerçekliğin zihinsel ya da tinsel 
olduğunu, zihnin gerçek dünyasının içsel, ebedi, sürekli, düzenli ve kurallı olduğunu ama 
buna karşılık duyulara bağlı oluşan görünenler dünyasının değişim, düzensizlik, kuralsızlık ve 
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eksiklik gibi özellikleri barındırdığını belirtir. Bu anlayıştan yola çıkıldığında, idealist 
metafizik, eğitimin öğrencilerin gördükleri ve duyumsadıkları şeylerden hareketle, 
düşünmeye yönelmeleri ve bunun, bir tür gerçekliğe ulaşma çabası olarak nitelendirilmesine 
karşı çıkacaktır. Çünkü, amaçlanan bireysel zihin anlayışından öte, evrensel ve bütünsel bir 
zihin anlayışıdır (Gutek, 2001). Bu anlamda, idealist yaklaşımın rasyonalist bir yaklaşım 
olduğu söylenebilir. İdealist felsefeye göre insan, akıllı bir hayvandır. İnsan bedeni ölümlü, 
ruhu ise ölümsüzdür. Ruh bazen nesneler aleminden uzaklaşır ve idealar alemine yönelir. Bu 
sebeple insan zihnindeki bilgi a priori’dir. Doğru, mutlak, kesin bilgi insan zihninde zaten 
vardır. İnsan aklını kullanarak doğru bilgiye ulaşabilir.  

İdealist epistemoloji, bilme sürecini akılda doğuştan var olan, biçimlenmiş kavramların 
hatırlanması ve tanımlanması olarak açıklar. Sezgi, iç gözlem ve kavrayış bu hatırlama 
sürecinde önemlidir. Bilinen şey, aslında zihinde var olan şeydir. Eğitimin yaptığı, hâlihazırda 
zihinde olan bilgilerin bilinçli hale getirilmesidir. Platon’a göre, bilgiyi edinmenin yegane 
uygun yolu saf akılsal çıkarımdır. İdealist epistemolojide bütün-parça ilişkisi vurgulanır. Her 
bilgi daha kapsamlı ve sistemli bir bütünün parçasıdır ve bu bütünle ilişkilidir. Eğitim, tek tek 
nesnelerle ilgili hatırladıklarımızı, bir sistem içinde düzenleyip, bütünlük içinde ilişkilendirme 
yoludur. Sistematik olarak birbiriyle ilişkilendirilen düşünce ve kavramlar, müfredatı 
oluşturur.  

İlk sistemli eğitim felsefesini ortaya koyan filozof Platon’dur ve idealist eğitim felsefesinin 
kurucusudur. Devlet adlı eserinde, “varlık kuramıyla tutarlı olarak insanı, bir yanıyla idealar 
dünyasına diğer yanıyla fenomenler dünyasına bağlayarak, düalist bir görüşle açıklamıştır.” 
(Çüçen, 2007, 374) Bu anlamda, duyularımızın bize geçici ve değişebilen nesnelerle ilgili 
sanılar sunduğunu ama zihnimiz yoluyla idealar, yani gerçeklikle ilgili sanılar edindiğimizi 
belirtir. Platon’a göre, öğrenme hakikati keşfetmedir ve öğretim tümdengelimsel çıkarım 
yolunu gerçekleştirmeyi hedeflemelidir. Menon’da dikkat çeken bir tartışma, kimlerin 
öğreteceğidir. Eserde şairler ya da filozoflar açısından bir tartışma yürürken günümüz dil 
eğitimi çerçevesinde bu tartışmanın öğretmen rollerine dönüştüğü düşünülebilir. Yine 
Menon’da ve Protagoras’da eğitim yoluyla hangi tür davranış ve becerilerin geliştirilmesinin 
mümkün olduğu tartışılmaktadır. Günümüz dil eğitiminde tartışılan benzer bir konu, 
bireylerin ana dili olmayan bir dilde, ana-dil tarzında telaffuza sahip olup olamayacakları ve 
kişinin yabancı dilde ne kadar doğruluğa ve akıcılığa ulaşabileceği ile ilgilidir.  

İdealist eğitim felsefesi, normatif ve tümdengelimsel bir yaklaşımı savunur. Platon’a göre 
öğrenme gerçeği keşfetme ile aynı şey olduğu için öğretim mümkün olduğu her yerde 
tümdengelimsel çıkarım yolunu izlemelidir. Platon’a göre kişi zihninde var olan mutlak, 
doğru bilgiye ulaşmak için tümdengelimi ve onun kurallarını kullanmalı ve kendi içine 
dönmelidir; çünkü evrensel akıl insanın kendi aklının içindedir. Öğrencinin kendi içine 
dönerek öğrenmesi ilkesi idealistler tarafından vurgulanır. İdealist felsefe, öğrencinin ilgi ve 
istekleriyle öğrenme gücü arasında anlamlı bir ilişki olduğuna ve bu sebeple öğrenme 
ortamının öğrencideki gizli istekleri uyaracak biçimde olması gerektiğine dikkati çeker. 
İdealist eğitimde kullanılan tekniklerden biri Sokratik doğurtum yöntemidir. Öğrencinin 
sorulan sorular ve verilen ipuçlarıyla bilgiye ulaşmasına çalışılır. İdealist eğitimin merkezinde 
konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları aktaracak olan öğretmen vardır. Bu nedenle 
idealist eğitim konu merkezlidir. 

1960’lı yılların sonlarında dil edinimini sadece bir alışkanlık oluşturma olarak gören 
davranışçı psikologlara tepki veren ve onların önerdiği dil öğretim yöntemlerinin yetersiz 
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olduğunu vurgulayan bilişsel psikologlardan birisi de Piaget’dir.  Piaget, insanın pasif bir 
biçimde ezberlenen bilgileri hafızasına kaydettiği savına karşı çıkmıştır. Ezberleme yöntemi 
öğrenme etkinliğinde olsa bile öğrenme, ezberlemenin ötesinde anlama ve kavramayı da 
gerektirir.  

Bilişsel yöntem öğrenmeyi çevre ile zihnin doğuştan gelen yapılarının etkileşimini içeren 
dinamik bir süreç olarak görür. İnsanlar soyut kavramları anlamalarını sağlayan bilişsel bir ağ 
ile donatıldıklarına göre bilişsel yöntemin savunucuları dilin öğretiminde tümdengelimsel 
öğrenme çerçevesinde öğrencilere açıkça kuralların sunulmasının gerekliliğini 
vurgulamıştırlar. (Shaffer, 1989). Bu anlamda, bilişsel yöntem Platon’un idealist eğitim adına 
vurguladığı zihinsel süreçlerin önemini vurgulamaktadır. Platon’a göre bilgi apriori olarak 
vardır, öğrenme ise bu doğuştan bilginin çevre ile hatırlanmasıdır.  Bilişsel yöntem de idealist 
felsefe ile aynı şekilde öğrenmeyi zihnin doğuştan gelen yapılarının çevre ile etkileşimi 
sayesinde ortaya çıkan bir süreç olarak görmektedir.  

Carroll (1966), dilbilgisi ve dil kurallarının bilinçli bir biçimde sunulmasını desteklediği gibi 
okuma ve yazmanın da dinleme ve konuşma ile birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgular ve 
bilişsel yöntemin bunları dikkate aldığını belirtir. Dilin otomatik bir biçimde, alıştırmalar ve 
ezberlenen diyaloglarla öğrenilemeyeceğini savunur. Bu anlamada normatif sistemi 
destekleyen Carroll, dilin kurallarının belirgin bir biçimde öğrenciye sunulmasında bir sakınca 
olmadığından meta-dil öğretimini destekleyici olduğunu da vurgular. Bilişsel yöntemin 
gelişmesine katkıda bulunan bir diğer yöntembilimci ise Chastain’dir. Chastain (1988), 
öğrencinin zihinsel olarak sahip olduklarının ve öğrenmedeki zihinsel etkinliklerinin, 
öğretmenin bilincinde olması gerektiğini vurgular. Öğretmen, öğrenciye sunacağı materyalleri 
bu bilinç çerçevesinde organize etmelidir. Bir anlamda öğretmen, öğrencinin bilişsel yapısını 
göz önünde bulundurmak zorundadır. Chastain’in öğrencinin zihinsel süreçlerine bu derecede 
vurgu yapması, bilişsel yöntemin Platon’un rasyonel eğilimine paralel olduğu biçiminde 
yorumlanabilir. Chastain’e göre, dil öğretiminde ilk olarak öğrenciler kendilerine 
tümdengelimsel bir biçimde sunulan dilbilgisi kurallarını kavrar. İkinci aşama ise, belirli 
dilbilimsel formların farklı bağlamlardaki alıştırmalarının yapılmasıdır. Üçüncü aşama, 
öğretilen kuralları kapsayan okuma ve dinleme metinlerinin çalışılmasını içerir. Bilişsel 
yöntemde vurgulanan en önemli noktalardan birisi, öğrenmenin sadece ezberlemeye 
dayandırılmaması gerekliliğidir. Öğrenci için uygun cevaplar verebileceği ve belli amaçlara 
yönelik diyaloglar oluşturabileceği “anlamlı” bir öğretim ortamı oluşturmak çok önemlidir. 
Öğrenme etkinliğinin anlamlı kılınmasında öğretmene büyük sorumluluk düşmektedir. 
Öğretmen uygun ortamı öğrencilerin istek ve ilgileri doğrultusunda oluşturacağı bir sistem ile 
sağlayacaktır. Öğrencide dili öğrenme ve kullanma arzusunu doğurmak öğretmenin görevidir. 
Öte yandan, bu durum öğrenciye bir pasiflik yüklemez. Aksine, öğrenci kendisini teşvik eden 
bu ortamda, doğru bir biçimde, dili kullanma etkinliğine katılır. Öğrencideki gizli istekleri 
uyandırmaya verdiği önem açısından da bilişsel yöntem idealist felsefe temellerine 
oturmaktadır. 

 
3. ARİSTOTELES’İN REALİZMİ VE İŞİTSEL-DİLSEL YÖNTEM 
Realist felsefeye göre insanlar, nesnelerle birlikte bu dünyada vardırlar ve bu nesneler, 
insanların onlara ihtiyaç duyup duymamalarına bakmaksızın var olmaya devam eder. 
Realistler, genel olarak, objektif gerçekler dünyasının, onu sübjektif olarak bilen özneden 
bağımsız ve önce olduğunu savunurlar (Smith, 1964). Nesnelere yönelik bilgiye insanlar 
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akıllarını kullanarak ulaşırlar. Nesnelerin bilgisi, kişiyi, onların bağlı oldukları kurallara ve 
birbirleriyle olan ilişkilerine ulaştırır. Realizmin genel ilkeleri Aristoteles tarafından 
tanımlanmıştır. Platon’un tersine Aristoteles’e göre idealar, nesnelerin dışında değil onların 
içindedir. Bir nesneyi her ne ise o yapan ondaki ideadır. Aristoteles buna form der. Form 
gündelik dilde kullanılan anlamının aksine, dış biçim olarak değil, bir nesnenin özünde 
bulunan ve maddeye biçim ve canlılık kazandıran bir özellik olarak kullanılmıştır. Bu 
bakımdan “oluş” form ile madde arsındaki bir ilişkidir. Aristoteles’e göre varlık, oluşta 
meydana gelendir ve bu sebeple de gerçek, var olandır (Ross, 1999). 

Aristoteles insanları seçimler yapabilen, eylemlerde bulunan ve uygulamalardan kurama 
ulaşabilecek bir akla sahip varlık olarak tanımlar. Bu bağlamda Aristoteles, insan zihninin 
dışında gerçekten var olan bir dünyayı ve nesnelerini deneyimleyerek kuramlara veya 
tümellerin bilgisine ulaşır. Aristoteles’e göre insan, tikel gözlemlerden hareketle genellemeler 
yapar ve onlar hakkında birtakım tümel yargılara varır. Başka bir deyişle tümevarımsal akıl 
yürütmeler sonucunda belli bir nesneler grubuyla ilgili bazı tümel önermelere erişir (Arslan, 
2007). Realistlere göre bir nesneyi bilmek, o nesneyle ilgili bilgi edinmektir (Gutek, 2001). 
Bilmek, insan zihni ve dış dünyanın deneyimi arasındaki etkileşimden doğar. Bu yüzden 
realist felsefe, öğrenme söz konusu olduğunda en az zihin kadar deneyimin de önemli 
olduğunu vurgular. Duyumsamanın bir sonucu olarak, insan zihninde, duyu verileri 
çözümlenir, düzenlenir ve duyu deneyimi gerçekleşir. Bilgi a posteriori’dir. Edilgin akıl, 
duyu verilerini işleyip şekillendirir. İnsan etkin aklıyla da mutlak doğruya ulaşır. Tek tek 
nesnelerden yola çıkarak, deney, gözlem ve sınama yoluyla özelden tümele doğru bir bilgi 
edinme sürecinden bahsedilir. Gerçeğe ulaşmada en etkili akıl yürütme yolu tümevarımdır. 
Tek tek olaylar ve olgulardan genele gidilmesi maddenin sınıflandırılabilir olduğu düşüncesi 
bağlantılıdır. Sınıflandırma ve disiplinlere ayırma eğitim açısından çok önemlidir. Her 
disiplinle ilgili öğretilecek bilgide organize edilmiş bir biçimde üniteler halinde 
sıralanmalıdır. Realist epistemoloji “gözlemci bilme teorisi”ni ortaya koymuştur. Bu teoriye 
göre deneyler, araştırmalar ve uygulamalar gerçekliği keşfetme ve doğru gözlemler yapabilme 
yetimizin gelişmesine yardımcı olur. İnsan zihni boş bir levhadır ve doğuştan hiçbir bilgisi 
yoktur.  

Realist eğitimin üç temel öğesi vardır: öğretmen, öğrenci, öğretilecek bilgi ve beceri. 
Öğretmen konunun uzmanı olarak evrensel doğruları tam ve kesin olarak bilmelidir.  Ayrıca, 
öğrencileri nasıl motive edeceğine, hangi yöntem ve teknikleri kullanabileceğine karar 
vermek için gerekli donanıma sahip olmalıdır. Öğrenci, öğretilecek kişidir ve zihni boştur. 
Öğretilecek bilgiler farklı disiplinler halinde düzenlenir ve organize edilmiş bir sırayla 
öğrenciye sunulur. Realist eğitim öğretmen merkezlidir. 

Amerika Birleşik Devletinin İkinci Dünya savaşına katılması ile birlikte yabancı dil bilmenin 
gerekliliğini yaşayan, personeline Çince, Japonca, Almanca, Fransızca ve diğer dilleri 
öğretmenin önemini kavrayan Amerikan hükümeti dil öğretimini yenileme ve geliştirmeyi 
hedef almıştır. İşitsel-dilsel yöntem, bu gereklilikten doğan bir yabancı dil öğretme 
yöntemidir. (Stern, 1983) Bu yöntemin özellikleri incelendiğinde realist felsefede 
temellendiği görülür. Bu yöntemin dil teorisine bakıldığında, temelde yapısal dilbilime ve bu 
alanın betimleyici uygulamalarına dayandığı görülmektedir. Realist felsefe, eğitimde 
betimleyici çalışmaları vurgular. Geleneksel dilbilgisi kurallarına karşı çıkan bu yeni görüş, 
pozitivizm ve empirizme yönelişin sinyallerini verir. Dilbilimciler, sesbilim, biçimbilim ve 
sözdizim araştırmaları üzerine çalışmışlardır. O dilleri konuşan kişilerin söylemlerinden 
örnekler inceleyip, bunları yapısal organizasyonun farklı düzeylerine göre analiz etmişler ve 
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dil araştırmalarına bilimsel bir yaklaşım sunmuşlardır. Bu çalışmalar çerçevesinde 
bakıldığında, bir dil bilmek, o dilde sesbirimlerden biçimbirimler ve kelimeler ve 
kelimelerden de cümleler oluşturabilme becerisi olarak görülmektedir. Realizme göre bilgi, 
zihnin dış dünyayla olan etkileşiminden doğar. Bu anlamda, realist felsefenin yöneldiği 
empirizm işitsel-dilsel yöntemin yapısal dilbilime kayması ile ilişkilendirilebilir.  

Bu yöntemin temelinde yatan öğrenme teorisine bakıldığında, insan davranışlarını deneysel 
açıdan inceleyen davranışçılık görülür. Davranışçı düşünceye göre insan, oldukça fazla 
davranış dağarcığına sahip bir organizmadır. Bu davranışların ortaya çıkışı öğrenmedeki üç 
önemli öğeye bağlıdır: uyarıcı, karşılık ve destek. Dil öğretimine uygulandığında yabancı 
dilde sunulan veya öğretilen şey uyarıcıdır. Karşılık ise öğrencinin bu uyarıcıya verdiği 
tepkidir. Destek ise öğretmenin veya diğer öğrencilerin dışsal olarak verdiği onama ya da 
içsel olarak öğrencinin kendisinin erek dilin kullanımından tatmin olmasıdır.  

Betimleyici dilbilim uygulamalarının dili tanımlarken sesbirimden başlayarak cümlelere 
doğru bir doğrusal ilerleyiş içinde olmaları dil öğreniminde de buna paralel bir sıralamayı 
takip etmelerine sebep olmuştur. Bu sebeple yabancı dil öğretiminde konuşma birincil, yazma 
ise ikincil amaç olmuştur. Bu yöntemin dil öğretiminde yaptığı en büyük vurgu dilin faklı 
becerilere ayrımı ve bu becerilerden bazılarının diğerlerinden daha önce öğretilmesi gerektiği 
olmuştur. Bu belirleyim, realist felsefenin söylemleriyle bağlantılı olarak maddenin 
sınıflandırılabileceği ve bu nedenle bilginin farklı disiplinler halinde ayrılabileceği ve bu 
disiplinlere ait bilgilerin organize edilmiş bir sıralama ile aktarılması gerektiği fikrine 
ulaştırır.   

Realist felsefeye göre bilgi a posteriori’dir. Kişi doğuştan hiçbir bilgi getirmez. Bilgi öznenin 
dış dünyayla arasında oluşan etkileşim sonucu edinilir. Buna bağlı olarak, yabancı dil 
öğretiminde kullanılan işitsel-dilsel yönteme göre, yabancı dil öğrenimi mekanik bir 
alışkanlık oluşturma süreci olarak ele alınmıştır. Dil öğrenme, bir çeşit alışkanlıktır; 
tekrarlandıkça alışkanlık artar ve güçlenir. (Chastain, 1988) İyi alışkanlıklar, hata yaparak 
değil, doğru karşılıkları vererek oluşturulabilir. Örnek diyalogların ezberlenmesi ve örnek 
alıştırmalar yapılması yoluyla yanlış cevaplar en aza indirilebilir. Dilin sözlü bir davranış 
olduğu vurgulanır. Realizmin savunduğu şekliyle, bu, öğrencilerin onlara örnek olarak 
sunulan ve ezberletilen diyaloglardan yola çıkarak yeni ifadeler oluşturabilecekleri ve yeni 
ifadeleri anlayabilecekleri tümevarımsal bir yaklaşımdır. Öğrenci tek tek diyaloglardan yola 
çıkarak yeni diyaloglar oluşturabilir ve yeni karşılaştıklarını da anlayabilir.  

Dil öğreniminde analoji, analizden daha iyi bir temel teşkil etmektedir. Analoji, genellemeler 
yapma ve farklılıkları bulmayı kapsar. Bu sebeple öğrencilere ilk olarak kurallar sunulmaz, 
onlara analoji yapabilecekleri farklı bağlamlar içerisinde çeşitli örnekler verilir. Bu örnekleri 
inceleyip, karşılaştırıp benzerlik ve farklılıklarını bularak genellemelerle kurallara ulaşmaları 
beklenir.  

İşitsel-dilsel yönteme göre tasarım içinde yer alan hedefler öğrenciye doğru telaffuzu, 
konuşmalarda hızlı ve doğru cevap verebilme becerisini, yeterli kelime ve dilbilgisi kuralları 
bilgisini kazandırmaktır. Başlangıç aşamalarında sözsel beceriler hedeflenir, öğrenilenlerin 
yazmada kullanılması ileri aşamalardaki bir hedeftir.  

Bu yöntemdeki müfredata bakıldığında daha önce belirtilen dilbilimsel ve yapısal yaklaşım 
görülmektedir. Başlangıç noktası, dilbilimsel bir müfredattır. Sırasıyla sesbirimler, 
biçimbirimler ve sözdizimi sunulur. Parçadan bütüne doğru bir sıralama vardır. Dil 
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becerilerinin sırası ise dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindedir. Dinleme işitsel olarak 
seslerin birbirinden ayrılmasının öğretilmesini içerir. Yabancı dil, ilk olarak, sözlü bir biçimde 
sunulur, yazılı formlar öğrenciye daha sonra verilir. Okuma ve yazma becerilerine 
geçildiğinde öğrencinin sözlü olarak ifade edip anlayabildiği şeylerin okunması ve yazılması 
öğretilir. Bu yöntem doğrultusunda sınıf içi etkinliklerin temelini diyaloglar ve alıştırmalar 
oluşturur. Diyaloglar tekrarlama ve ezberleme için kullanılır. Doğru telaffuz, tonlama ve 
vurgu hedeflenir. Bu diyaloglar sunulup ezberletildikten sonra diyaloglar içerisinden örnek 
kalıplar alınıp alıştırmalarda kullanılır.  

Öğrenci rollerine bakıldığında davranışçı öğrenme teorisi ile bağlantılı olarak öğrenci tepki 
veren konumundadır. Çünkü bir uyarıcıya cevap verir ve öğrenmenin içeriği, hızı ya da stili 
üzerinde bir etkiye sahip değildir. Buna karşılık öğretmen, realist felsefenin savunduğu 
şekilde merkezi ve aktif bir rol üstlenir. Öğretmen erek dili bilen ve konuşan bir modeldir bu 
anlamda konunun uzmanı evresel bilgiye sahip olan kişidir. Öğretimin yönünü, hızını kontrol 
eden ve öğrencinin performansını değerlendiren de öğretmendir. Öğretmenin öğrencilerin 
ilgisini ayakta tutacak çeşitlilikte diyaloglar ve alıştırmalar hazırlaması çok önemlidir. 
Realizmin öngördüğü şekilde öğretmen öğrenci motivasyonunu sağlayıp, onun ilgisini ayakta 
tutmak için en uygun yöntemleri bulacak kişi olmalıdır. Dil öğrenimi öğretmen ve öğrenci 
arasındaki aktif ve sözlü etkileşimden doğar. İşitsel-dilsel yöntemin vurguladığı eğitsel 
materyaller teypler, görsel ve işitsel araçlardır. Bu noktada dil laboratuarlarının gerekliliği de 
vurgulanır.  

 

1960’lardan sonra dilbilim teorilerindeki değişimlerle işitsel-dilsel yaklaşım eleştirilmeye 
başlanmıştır. Noam Chomsky (1965) dilin tanımlanmasında yapısal yaklaşıma ve davranışçı 
dil öğrenme teorisine karşı çıkmıştır. Chomsky’ye göre dil alışkanlık türünde bir yapıda 
değildir. Chomsky’nin ortaya attığı dönüşümsel dilbilgisi teorisine göre dilin temel özellikleri 
zihinde doğuştan gelen özellikler sayesinde elde edilir. Chomsky dilin kullanımı ve öğrenimi 
ile ilgili insanların doğuştan getirdiği zihinsel özelliklere dikkat çekmiştir. Chomsky aynı 
zamanda davranışçı öğrenme teorisinin sunduğu uyarıcı, karşılık ve destek söylemlerine de 
karşı çıkarak cümlelerin taklit ve tekrarlamadan değil öğrencinin önceden getirdiği beceriden 
doğduğunu savunmuştur. Bu eleştirilerle birlikte işitsel-dilsel yöntemin vurguladığı 
tekrarlama, alıştırma ve ezberleme uygulamaları sorgulanmaya başlanmıştır.  

  
SONUÇ 
Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde kullanılan dil öğretim yöntemleri olan İşitsel-dilsel 
Yöntem ve Bilişsel Yöntem incelenmiştir. Bu incelemede amaç, bu yöntemlerin dayandığı 
felsefi temelleri tartışmaktır. Bu yöntemler özellikle Aristoteles’in realist felsefesi ve 
Platon’un idealist felsefesi açısından değerlendirilmiştir.  

Araştırmada, yabancı dil eğitiminde kullanılan İşitsel-dilsel yöntemin Aristoteles’in realist 
felsefesinin ortaya koyduğu bazı belirlemelerle benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun 
yanında yabancı dil eğitiminde kullanılan bir diğer yöntem olan bilişsel yöntem ise Platon’un 
idealist eğitim felsefesini temel almıştır.  
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LİBERAL BARIŞ MODELLERİNDE “BARIŞ” VE ÇATIŞMANIN 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Yusuf ÇINAR 
 

Öz 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası arenada artan barışçıl ve iyimser havanın etkisiyle demokrasi ile 
yönetilen ülkelerin birbirleriyle savaşmayacağı tezini yani Ebedi Barışı yeniden gündeme getirdi. Liberal barış 
teorisi Kant’ın “Ebedi Barış” adlı eserinde vurguladığı cumhuriyet rejimine (demokrasiye) sahip devletlerin halkın 
rızasıyla hareket edecekleri ve bundan dolayı “savaş”ın zorunlu bir ihtiyaç olmadığı sürece araç olarak 
kullanılmayacağı fikrine dayanır. Bu makalenin amacı liberal barış teorisinden hareketle, liberal barış modellerini 
inceleyerek, liberal barışın çatışmanın dönüşümü üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca bu makale, liberal 
barış modellerini ele alarak barış inşası kavramının liberal barış modellerinin bir ürünü olup olmadığını 
sorgulamaktadır. Bunun yanında bu çalışmada barış inşası kavramının liberal barış modelleri içerisinde gelişimi 
ele alınmakta ve “çatışma sonrası yapılanma” kavramının barış inşası kavramı yerine ikame bir kavram olup 
olmadığı tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Liberal Barış Modelleri,  Barış İnşası, Çatışma Sonrası Yapılanma. 

 

THE TRANSFORMATİON OF PEACE AND CONFLICT IN LIBERAL PEACE MODELS 

 

Abstract 

With the end of the Cold War, the thesis of perpetual peace that claiming democracies do not fight each other, 
reshaped the agenda as a result of a peaceful and optimistic understanding international relations.  The Liberal 
Peace Theory is based on the idea which was emphasized in the work of Kant “Eternal Peace” that the states 
having a republic regime (i.e. democracy) will move with the consent of people and hence the war cannot be used 
as a tool as long as it is not necessity. The purpose of this article is to reveal the effect of liberal peace on the 
transformation of conflict by examining the models of liberal peace through liberal peace theories. In addition, this 
article questions whether the concept of “peace building” is a product of the liberal peace models. Furthermore, 
this study examines the development of the concept of “peace building” in the liberal peace models, and discusses 
whether the concept of “post-conflict building” is a substitutional concept for the term of “peace-building”. 

Keywords: Liberal Peace Models, Peace-Building, Post-Conflict Building.  

 
GİRİŞ 
Etnik sorunlar, günümüz dünyasında yaşanan çatışma türlerinden birisidir. Etnik sorunların 
çoğu “ulus inşası” ve ulus devlet paradigması ile yakından ilgilidir. Liberal barış inşası, 
demokrasinin gerekli fonksiyonlarını yerine getirmesi ve serbest piyasa ekonomisinin işler hale 
gelmesiyle sorunların çözüleceği iddiasında bulunmaktadır. Savaşların sebebi konusunda neo 
realist perspektif, sistemin rolünü daha ön plana koyarken, liberaller ise savaşın sebepleri 
hususunda devlet düzeyi, başka bir ifade ile devletin içyapısı yani rejim üzerine 
odaklanmaktadır. Öyle ki demokratik rejimlerin birbiri ile savaşmayacağını iddia etmektedir. 
Realistler ise, devletlere yönelik tehditler dolayısıyla savaşların kaçınılmaz olduğunda ısrar 
etmekte fakat iç savaşların sebeplerini açıklama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda 
liberal barış teorisi, sadece savaşları sonlandıracak bir araç değil ayrıca iç savaşları da 
önleyecek bir mekanizma önermektedir. Bu makalenin amacı, liberal barış teorisinden 
                                                           
 Dr., Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, ycinar86@hotmail.com.  
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hareketle liberal barış modellerini inceleyerek liberal barışın çatışmanın dönüşümü üzerindeki 
etkisini ortaya koymaktır. 

Bu makale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde liberal barış teorisi ve liberal barış 
modelleri üzerinde durulacaktır. Kısaca bu bölümde, ulus-devlet inşa süreci ve güvenlik 
arasındaki ilişkiden hareketle etno-dinsel çatışmaların çıkış sebepleri tartışılarak liberal barış 
teorisi üzerinde durulacaktır. İkinci bölüm, çatışma sonrası yapılanma yani barış inşası ve 
çatışma sonrası dönüşüm ele alınmakla birlikte ABD’de hazırlanan bir barış İnşası taslağından 
hareketle barış inşası sürecinin kurumsallaşma aşamaları üzerinde durulacaktır. 

 

1. LİBERAL BARIŞ TEORİSİ VE LİBERAL BARIŞ MODELLERİ 
Otuz yıl savaşları sonucunda “devlet”, iktidar mücadelesini kazanarak, atomize aktörler 
karşısında egemenlik boyutuyla kendisine ayrıcalıklı bir alan açmıştır. Avrupa’da meydana 
gelen dinler arası mücadele, ulus devletin yayılmasına aracılık etmekle birlikte, mezhepler arası 
mücadele, devletler üzerinde dinin etkisinin sorgulanmasına da sebep olmuştur (Özcan ve 
Çınar, 2014: 62). Dini temsilcilerin devlet yöneticilerini belirleme kapasitesinin Westphalia 
Barışı ile zayıflaması, devletin kendine münhasır yetkilerle daha rahat hareket etmesini 
sağlamıştır. Öyle ki devlet kendi ulusunu inşa etme, kendi dini söylemini belirleme noktasına 
gelmiştir (Ulusal kiliseler kurulmuştur). Devletin kendini güvende hissetmesi veya güvende 
hissetmemesi güvenlik kaygılarının hangi korkular üzerine inşa edildiği ile de yakından alakalı 
bir hale dönüşmüştür.  Güvenlik, devlet yöneticileri için kırmızı çizgileri ifade etmekte 
kullanılırken, bir bakıma devletin eylemlerini de meşrulaştıracak kuralları ihlal edecek 
eylemleri; cezalandıracak disiplin kurallarını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 
Foucault’un da vurguladığı gibi güvenlik belli bir mekânda gerçekleşmektedir. Başka bir ifade 
ile hükümranlık bir toprağın sınırları içinde uygulanırken,  disiplin bireylerin bedenleri üzerinde 
tatbik edilmektedir, güvenlik ise bir mekânda yaşayan nüfusun tamamı üzerinde 
uygulanmaktadır (Fucaoult, 2014: 12). Bu çerçevede, egemenlik-ceza-güvenlik kavramları 
birbirlerini besleyen özel bir yapıyı anlatmaktadır.  

Modern ulus devlet bağlamında, devlet denilen soyut yapının, kurallar ile kendini 
somutlaştırdığı ve cezalar aracılığıyla vatandaşlar üzerinde egemenlik tahsis ettiği iddia 
edilebilir. Ulus devletin bu döngüsel yapısı Birinci Dünya Savaşı sonrasında kendisini 
pekiştirse de, mekân içinde disiplin kurallarını ihlal eden hatta cezalara karşı direnen yeni 
grupları meydana getirmiştir. Modern ulus devlet modelini benimseyen fakat başarılı olamayan 
zayıf devletlerin ortaya çıkması ise, İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme denk gelmektedir.  Bu 
süreçte bağımsızlıklarını yeni kazanan devletler kendi içinde farklı etnik ve dinsel grupları bir 
potada silah zoru veya gönüllü bir şekilde bir kimlik altında toplayamamasından dolayı, bazı 
ulus devletler  “başarısız ya da kırılgan devletler”  olarak kavramsallaştırılmışlardır. Bu 
bağlamda, tarihsel kimlik mücadelelerinin ortaya çıkması ise Soğuk Savaş sonrasına 
rastlamıştır. Bu üç kuşak içinde değişmeyen unsur ise ulus devlet içerisinde etnik ve dinsel 
çatışmaların yaşanmış olmasıdır.  

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan iç karışıklıkların büyük bir bölümünde din, etnik 
sorunların kimliksel olarak isyancıların aidiyetlerini sağlamış, etnik sorunlar ile bütünleşmesine 
sebep olmuştur.  Etno-dinsel çatışmaların çözümüne dair Birleşmiş Milletlerin aktif bir aktör 
olarak öne çıkması kendi içinde bütünlük taşısa da çelişkileri de beraberinde getirmektedir. Bu 
bağlamda BM aracılığıyla modern ulus devlet inşa edilmekte bunun akabinde devleti yaşatacak 
ulus inşası programları aktif hale getirilmektedir. “Devletler”in kurulması,  uluslararası 
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sistemde başıboş hareket edebilecek devlet-dışı aktörlerin önüne geçen bir araç olsa da, başka 
bir açıdan ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında güçlü bir ulus devlet modelinde diğer etnik ve 
dinsel gruplara tek bir üst kimlik dayatmasının sonucunda ortaya çıkan etnik sorunların gün 
yüzüne çıkmasına sebep olmuştur.  

Yukarıda belirtildiği gibi etno-dinsel sorunların temeli ve çözümü, modern ulus devletin inşası 
ve modern ulus devletin dönüşümü arasındaki ince bir noktada yer almaktadır. Liberal barış 
inşası, demokrasinin gerekli fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve serbest piyasa ekonomisinin 
işler hale gelmesi ile toplumlar arası ilişkinin ideal bir noktaya geleceği ve  barışın 
sağlanacağını iddia etmektedir (Newman vd., 2009: 3). Bu bağlamda, liberal barış teorisine 
göre, liberal devletlerin birbirleri ile savaşmadığı varsayımı, liberal barışın ana unsurunu 
oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile liberal barış teorisi liberal kurulan devletlerin daha barışçıl 
olacağı fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu varsayıma göre, demokratik kurulan devletler daha 
güvenilir ve daha açık bir yapıya sahiptir (Newman vd., 2009: 11). Liberal barış teorisi Kant’ın 
Ebedi Barış adlı eserinde vurguladığı cumhuriyet rejimine sahip devletlerin halkın rızasıyla 
hareket edecekleri ve bundan dolayı “savaş”ın zorunlu bir ihtiyaç olmadığı sürece araç olarak 
kullanılmayacağı fikrine dayanır (Ekmekçi, 2011:  109).  

Liberal barış teorisine en önemli eleştiri ise realistler tarafından yapılmıştır. Realistler 
savaşların sebeplerinin devletlerin rejimlerinden daha çok devletlere karşı meydana gelen ortak 
tehditlerden doğduğunu iddia etmişlerdir (Ekmekçi, 2011: 113). Realistlerin bu eleştirisi 
devletlerarası savaşların sebeplerini ortaya koymada açıklayıcı bir önerme olsa da, iç savaşların 
sebebini açıklamada yetersiz kaldığı ileri sürülebilir. Bu bağlamda realistlerin bakış açısıyla 
devletin isyancı gruba karşı silah kullanması, devletin bekası için elzem kabul edilirken,  isyancı 
grubun neden silah kullanmaya başladığını açıklamakta zorlandığı iddia edilebilir. Bu 
bağlamda liberal barış teorisine göre, demokrasi etno-dinsel çatışmaların sonlandırılmasında 
önemli bir araçtır. Burada liberal barış teorisine getirilebilecek en önemli eleştiri, demokrasinin 
her zaman her yerde çoğunluk tarafından aynı şekilde anlaşılmadığı ile ilgilidir. Bu bağlamda 
Sri Lanka’da yaşanan etnik çatışmanın temelinde, İngilizlerin Donoughmore Anayasası ile Sri 
Lanka’da yaşayan halklara oy kullanma hakkı vermesi yatmaktadır. İngilizlerin adaya 
demokrasi getirme çabası adada çoğunluk grubu oluşturan Sinhaleseler ve azınlık grubu 
Tamiller arasında iktidar mücadelesini arttırmış, adada sayısal çoğunluğu oluşturan Sinhaleler, 
demokrasiyi kendi iktidarlarını pekiştirme aracı olarak kullanmaları ile beraber taraflar arasında 
etnik çatışma bir iç savaşa dönüşmüştür (Çınar, 2013: 320). Liberal barış teorisi ise bu eleştireye 
kısmen dolaylı da olsa demokratik geçmişleri ve tecrübeleri olan devletlerin etnik çatışmaları 
dönüştürebilme kapasitelerinin diğer devletlere göre daha yüksek olduğunu iddia etmekte 
(Özerdem, 2013:  146) ve Sri Lanka’da demokrasinin çoğunluğun diktasına dönüşme sürecine 
bağlamakta ve demokratik geçmişin bir tecrübeye dayandığı ve bunun demokrasiye geçişte 
yaşanabilecek doğum sancıları olarak görmektedir.  

Liberal barış teorisine diğer bir önemli eleştiri ise demokrasinin barışı sağlayacağı önermesi ile 
ilgilidir. Tarihsel açıdan incelenen çatışmaların çözümünde önce barış sağlandığı ve akabinde 
demokrasinin geliştiği veya demokrasi ile barış arasında çift yönlü bir ilişkinin olduğu savı öne 
çıkmaktadır (Ekmekçi, 2011: 116).  Hatta Marksistler büyük güçlerin kendi iktidarlarını 
pekiştirmek ve korumak için demokrasiyi kullanıyor iddialarını gündeme getirmektedir 
(Ekmekçi, 2011: 114). Öyle ki Robert Cox’un  “ sosyal bilimlerdeki teorileri birisi için ve bir 
amaca yönelik” olduğu söyleminden hareketle liberal barış teorisinin Batı’nın demokratik 
cihadı eleştirisi dile getirilmektedir (Ekmekçi, 2011: 120). Soğuk Savaş öncesinde iç 
çatışmalara yönelik “barışı koruma” adı altında çatışma sonrası süreci yapılandırmaya yönelik 
eylemlerin olmaması (Collier vd., 2006: 4) Marksistlerin liberal barış teorisine yönelik 
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eleştirilerin dozunu arttırmalarına sebep olmuştur. Bu noktada liberal barış kavramının hangi 
unsurları içerdiğine dair tartışmalar yaşanmaktadır. 

Çatışma kavramı, insanlarda genellikle negatif çağrışımlar içermektedir. Çatışma en basit 
tanımı ile kavga, saldırganlık ve korku anlamlarını içerir. Barış kavramı, çatışmayı yatıştırma 
ve çatışmayı çözme aşamalarında çatışmanın olmadığı süreçleri ifade eder (Akyeşilmen, 2013: 
19).  UNESCO’ya göre çatışma insan belleğinde başlamaktadır ve yine barış insan belleğinde 
inşa edilmektedir (UNESCO resmi web sitesi, 2014). Bu bağlamda Waltz, 1959 yılında yazmış 
olduğu Man, the State and War (İnsan, Devlet ve Savaş) adlı eserinde savaşın sebeplerine dair 
üç türlü analiz düzeyi üzerinde durmuştur: i-) birey ii-) devlet iii-) sistem. Bu bağlamda 
çatışmanın aktörleri kişi, millet veya devlet olabilmektedir (Burchill vd., 2009: 36). Oliver P. 
Richmon liberal barış kavramının sadece Kant fikri üzerine inşa edilmemesi gerektiğini 
belirterek liberal barışın üzerine inşa edildiği 4 unsuru vurgulamaktadır: i) Galibin Barışı, ii) 
Kurumsal Barış iii) Anayasal Barış iv) Sivil Barış. Galibin barışı1 (Topal, 2005: 85) kavramı, 
eski çağlardan günümüze gelen hegemonik güçlerin savaşı kazandıktan sonra izlediği dünya 
politikasının genel adı olarak tarif edebiliriz. Kurumsal barış ise devletlerin belli bir 
rasyonellikte hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bir bakıma devletlerin belli bir 
düzende hareket etmesi kurumsal barışı ifade etmektedir. Anayasal barış ise Kant’ın düşünsel 
söylemlerinden hareketle demokrasi, kozmopolitanizm, cumhuriyet fikirlerinin egemen olduğu 
sürecin anayasal barış kavramı ile ifade edilmesidir. Sivil barış kavramı ise, vatandaşların temel 
insan hakları ihtiyaçlarının karşılanması ve değerlerine saygı gösterilmesinden meydana geldiği 
belirtilmektedir (Richmond, 2014: 1). Richmond, liberal barışın bu dört unsurun bir arada var 
olması ile mümkün olacağını belirtmektedir. Bir bakıma Richmond’un liberal barış tanımı, 
kapsamı bakımından geniş bir niteliğe sahip olmakla birlikte günümüz dünyasında var olan 
liberal barış algısını da özetlemektedir. Örnek vermek gerekirse, ikinci dünya savaşı sonrası 
meydana gelen galip devletlerin şekillendirdiği bir sistem, BM aracılığı ile devletlerin belli bir 
düzende hareket etmesi gerektiğine dair kurumsal bir birliktelik, Soğuk Savaş sonrası ABD 
öncülüğünde liberalizmin zaferi ve buna bağlı olarak anayasal cumhuriyet rejimlerine sahip, 
insan haklarına saygılı devletler görme isteği ve bu konuda gerekirse ABD’nin ve BM’nin aktif 
bir rol alması, günümüz siyasi gelişmelerinde liberal barış anlayışını yansıttığı söylenebilir. Bu 
noktada yine liberal barış teorisine en önemli eleştiriyi de Richmond yapmaktadır, yazara göre 
devlet merkezli liberal barış teorisi, sivil toplumu ihmal etmektedir (Richmond, 2014: 5).  

Liberal barış teorisinin soy kütüğünün farklı unsurları içermesi tek bir liberal barış modeli 
oluşmasının önüne geçmiş ve dört farklı liberal barış modeli ortaya çıkarmıştır. Aşırı 
muhafazakâr liberal barış modeli “Galibin Barışı” kavramının üzerine kurulmuştur. Sınırlı bir 
coğrafi alanda stratejik müttefikler aracılığıyla güç kullanarak barış sağlanmaktadır. Aşırı 
muhafazakâr liberal barış modelinde barışı sağlamakla yükümlü en önemli aktör devlet 
yetkilileri ve askerlerdir. Aşırı muhafazakâr liberal barış modeli askeri zafer olmadan barışın 
mümkün olmayacağı varsayımından hareketle savaşı çok doğal bir olgu olarak görür ve “barışı” 
çok ütopyacı kabul eder (Richmond, 2014: 10). Bu bağlamda ABD’nin 11 Eylül saldırılarının 
akabinde Afganistan’a ve Irak’a “barış” getirmek amacıyla yaptığı müdahaleler aşırı 
muhafazakâr barış modeline verebileceğimiz örnekler arasındadır. 

                                                           
1 Galibin Barışı kavramı tarihsel bağlamda adalet kavramının olaylarla sorgulanmasına sebep olduğu iddia 
edilebilir. Bu bağlamda Nuremberg ve Tokyo Mahkemelerinde II: Dünya Savaşında yenilen ülkelerin vatandaşları 
yargılanırken aynı suçu işleyen galip devletlerin vatandaşları yargılanmamıştır. Bu durum Galiplerin adaleti olarak 
ele alınmıştır.  
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Muhafazakâr liberal barış modelinde ise sürdürülebilir bir barışın sınırlarının çok kısıtlı bir 
alanda olabileceği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte barışı tehdit eden en önemli unsurlar 
olarak savaşın yaşanabileceği ihtimali, ticareti engellemeye yönelik eylemler ve terörizmin 
kaynakları gösterilmektedir. Muhafazakâr liberal barış modeli, barışın güç ve diplomasi 
yönteminin kullanılarak sağlanabileceğini belirtir. Bu bağlamda muhafazakâr liberal barış 
modelinde, barışı mümkün kılacak aktörler devlet yetkilileri ve askeri birliklerden 
oluşmaktadır. Muhafazakâr liberal barış modeli, barış koşullarının galibin barışı şartlarıyla 
gerçekleşeceğini vurgulamakla birlikte “barış”ın anayasal güvence ve uluslararası barış 
antlaşmaları yoluyla gerçekleşebileceği ihtimalini dikkate almakla birlikte, barışın güç ve elit 
diplomasinin bir ürünü olduğunu vurgular ve barışın evrensel bir formunun çok istenilse de pek 
mümkün olmayacağını belirtir (Richmond, 2014: 10). Bu bağlamda muhafazakâr liberal barış 
modeli, coğrafi olarak sınırlı bir barışın olabileceği kanısındadır. Bosna ve Kosova 
müdahaleleri muhafazakâr liberal barış modeline uygun örneklerdir. Bu noktada muhafazakâr 
liberal barış modeli daha çok savaşa müdahale konusunda uluslararası bir ortak akılın olduğu 
müdahaleler olduğu söylenebilir.  

Ortodoks liberal barış modeli, coğrafi olarak barışın sınırlı bir alanda gerçekleşeceğini varsaysa 
da temel hedefi evrensel bir barışın yaratılmasıdır. Ortodoks liberal barış modeli barışa en 
büyük tehdidin savaşlardan kaynaklanabileceğini, yapısal şiddet unsurları ve terörizmin barışa 
olumsuz etki edeceğini ifade etmekle birlikte,  ticareti engelleyici eylemlerin ve devlet 
rejimlerinin de barışın kalıcı veya geçici olmasında belirleyici olduğunu dile getirir. Ortodoks 
liberal barış modeli, çatışma yaşanan ülkelerde barışın, “barış inşası” ile sağlanabileceğini iddia 
eder ve “barış inşası”nda en önemli görevin devlet temsilcilerine, ordu yetkililerine ve sivil 
toplum örgütlerine düştüğünü vurgular. Ortodoks liberal barış modeli “Galibin barışı” 
durumundan hareketle güçlü bir devletin yarattığı hegemonik koşullarda, anayasal ve kurumsal 
barışın, barışı engelleyen güçlere karşı zor kullanmadan fakat zorunlu bir gönüllülükle kabul 
edilebileceğini varsaymaktadır.  Bu noktada Ortodoks liberal barış modeli, muhafazakâr liberal 
barış modeli ile benzeşmektedir. Fakat Ortodoks liberal barış modeli, barışın inşa edilme 
sürecinden sonra anayasal ve kurumsal gelişmeler sonucunda sivil toplumun ve ekonomik 
gelişmelerin barışın sürekliliğini sağlayacağını kabul eder. Ortodoks liberal barış modeli bu 
açıdan bakıldığında biraz daha teknokratlar aracılığıyla yürüyen bir barış sürecidir (Richmond, 
2014: 10). Doğu Timor’da BM’nin üstlenmiş olduğu görev çok önemli bir yere sahiptir. 
Birleşmiş Milletler Doğu Timor Destek Misyonu (The United Nations Missions of Support in 
East Timor, UNMISET), 17 Mayıs 2002 tarihinde 1410 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile 
kurulmuştur. Bu karar ile Birleşmiş Milletler Geçici Yönetimi’nin  (United Nations Transitional 
Administration in East Timor, UNTAET) yerini UNMISET almıştır. UNMISET’in 
oluşturulmasının en önemli amacı Doğu Timor’un yönetim yapısının güçlendirilmesi ve politik 
istikrarın sağlanmasıdır. UNMISET, Doğu Timor’un polis gücünün oluşturulmasına katkıda 
bulunmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi, UNMISET, Doğu Timor’un hukuksal alt yapısının2 
(Strohmeyer, 2001: 50) oluşturulmasına ve Doğu Timor’un iç güvenliğinin sağlanmasına 
yardımcı olmak için kurulmuştur (BM resmi web sitesi, 2014). UNMISET görevine, Birleşmiş 
Milletler Doğu Timor Temsilciliği (The United Nations Office in Timor-Leste, UNOTIL) 
Mayıs 2005 yılında göreve başlayıncaya kadar devam etmiştir.  UNOTIL Doğu Timor’da 
görevlendirilen diğer BM ekiplerinden sivil olması hasebiyle farklılık göstermektedir. UNOTIL 
deyim yerindeyse devlet alt yapısının güçlendirilmesi için gönderilmiştir. 45 BM uzmanı, Doğu 
Timor’da tam anlamıyla oluşturulamayan devlet kademelerinin kurulması ve geliştirilmesi için 
görevlendirilmiştir. Doğu Timor devleti inşa edilirken, UNOTIL ekibinde yer alan insan hakları 
                                                           
2 BM, 1272 sayılı kararı ile hukuki alt yapının oluşturulması için ayrıca önem göstermiştir.  
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uzmanları, Doğu Timor devlet birimlerinin insan haklarına duyarlı şekilde dizayn edilmesine 
yardımcı olması için görevlendirilmiştir (BM resmi web sitesi, 2012).  

Özgürleştirici liberal barış modeli ise, diğer liberal barış modellerinden farklı olarak daha çok 
sosyal adalet ve özgürlük vurgusu yapmaktadır ki çatışma yönetiminde buna gerçek barış 
(Akyeşilmen, 2013: 38) ya da pozitif barış da denmektedir. Özgürleştirici liberal barış modeline 
göre barışın ortadan kaldırılması, kimliksel çatışmalardan, terörizmden ve toplumsal 
iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. Özgürleştirici liberal barış modeline göre, barışı tehdit 
eden unsurların kaldırılması durumunda uzun dönemde evrensel bir barış mümkündür. 
Özgürleştirici liberal barış modeline göre,  “barış”  barış inşası ile mümkün olabilir. 
Özgürleştirici liberal barış modelinin diğer liberal barış modellerinden önemli farkı ise barışı 
inşa edecek aktörler açısından sadece devlet, atomize güçler ve uluslararası güçlere odaklanmak 
yerine sürecin yerel güçlerle devam ettirilmesini öngörmesidir. Bu bağlamda Özgürleştirici 
liberal barış modeli, barışa ulaşmanın en kısa yolunun sosyal adalet olduğunu vurgular ve sivil 
barışın sosyal aktörler arasındaki hoşnutsuzluğu gidermediği sürece mümkün olamayacağını 
ifade eder. Özgürleştirici liberal barış modeli, toplum içindeki farklılıkların tanınması 
gerektiğini belirterek farklılıkların bir arada yaşaması ile barışın mümkün kılınacağını belirtir 
(Richmond, 2014: 10). Bu noktada özgürleştirici liberal barış modeli özellikle etnik 
çatışmaların sonlandırılması ve çatışmanın dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır.  
Avrupa’nın en önemli ayrılıkçı hareketleri Kuzey İrlanda ve İspanya’da meydana gelmiştir. 
Kuzey İrlanda ve İspanya’da etnik çatışmanın son bulması bir bakıma sosyal statü eşitliği ve 
sosyal adaletin sağlanması ile son bulmuştur.  

 

2. BARIŞ İNŞASI SÜRECİ (ÇATIŞMA SONRASI YAPILANMA) VE ÇATIŞMANIN 
DÖNÜŞÜMÜ 
Barış inşası kavramının uluslararası toplumla tanışması, BM eski genel sekreteri Boutros Ghali 
sayesinde olmuştur. Ghali önleyici diplomasi, barış yapımı ve barışı koruma kavramları olmak 
üzere üç tür barış inşası kavramından bahsetmiştir (Cornwell vd., 2010: 1). Buradaki en hassas 
nokta, çatışma sonrası barış inşası sürecinde uluslararası toplum tarafından yapılacak şeylerin 
dikta edilmemesi, aksine milli ihtiyaçların karşılanması hedeflenmelidir (UN Publication, 1996: 
5; Özerdem, 2013-b: 10). BM, çatışmaların sonlandırılmasında ve barış sürecinin 
oluşturulmasında motor görevi görmek ister, süreç içerisinde pasif rol yerine aktif bir rol alır 
(UN Publication, 1996: 5). 

Barış inşası kavramı tartışmalı bir kavramdır.   Nasıl yazılacağına (barış inşası, barış-inşası, 
barışinşası) ve içeriğine dair bir konsensüs bulunmamaktadır (Schirch, 2008: 3). Barış inşası 
kavramı, kullanıcının bakış açısına göre çeşitli anlamlara gelebilmektedir.  Bu bağlamda “barış 
inşası” kavramını askeri barış operasyonu kapsamında dış güçlerin müdahalesi ile gerçekleşen 
eylemler şeklinde yorumlayan uzmanlar, çatışma sonrası duruma odaklanmaktadır ve barış 
inşasını doğrudan şiddetin sona erdiği süreç olarak tanımlamaktadırlar (Schirch, 2008: 4). Diğer 
bir bakış açısı ise, barış inşası kavramını daha da genişletip çatışmanın bütün aşamalarını ele 
alarak çatışmanın kök sebeplerinin ortaya çıkartılmasını ve yapısal adaletsizliğin giderilmesini 
amaçlar. Bu bakış açısı daha çok sivil bir bakış açısı olup çatışmanın dönüştürülmesi için 
eğitim, insan hakları ve sosyal adaletle ilgili eksikliklerin giderilmesi için çabalar (Schirch, 
2008: 4).  

Barış İnşası kavramının tartışmalı olması, bazı yazarlar tarafından “çatışma sonrası yapılanma” 
kavramının kullanılmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda barış inşası kavramı daha çok BM 

http://www.akademikbakis.org/


 

         AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                        Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

   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  

50 
 

öncülüğünde yapılan müdahaleler sonrasında kullanılan bir kavramken, çatışma sonrası 
yapılanma daha genel bir süreci ifade etmektedir. Yani, herhangi bir örgüt veya uluslararası 
aktörün müdahalesi olmadan, etno-dinsel çatışmaları sonlandırıp yeniden yapılanmayı 
kapsadığı iddia edilebilir. Bu bağlamda, çatışma sonrası yapılanma üzerine ABD’nin ünlü 
düşünce kuruluşu Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ve ABD Ordusu 
tarafından 2002 yılında ortak taslak bir çalışma hazırlanmıştır.  Bu taslak çalışma güvenlik, 
adalet ve uzlaşı, sosyal ve ekonomik refah, yönetim ve katılım başlıkları altında çatışma sonrası 
yapılanmayı dört aşama halinde incelemiştir (Post-Conflict Reconstruction, 2002: 3).  

Taslak çalışma, güvenlik aşamasında ateşkes antlaşmasının önemini vurgulamakta ve ateşkes 
antlaşmasının güvenli bir ortam yaratmadaki rolüne işaret ederek taraflar arasında müzakere 
sürecine geçilmesinde çok önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Ateşkes antlaşmasından 
sonraki en önemli aşama, taraflar arasında sivil, militan ve ordu ayrımının yapılarak, güvenliği 
daha da arttırmaya yönelik silahsız bölgelerin oluşturulması sürecidir. Burada çatışmanın 
dönüştürülmesinde kilit rol oynayan ana unsur ise, yerel güçlerin müzakere ve çatışmanın 
dönüştürülmesi3 (Özerdem, 2013-a: 154) sürecine dâhil edilmesidir. Sınır güvenliği ve bölgesel 
güvenliğin yerel güçlere bırakılması çatışma sonrası yapılanmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi 
için önem arz etmektedir. Güvenliğin sağlanabilmesi için diğer önemli husus, polis teşkilat 
sisteminin oluşturulmasıdır. Polis teşkilatının oluşturulmasında uluslararası kurum ve 
kuruluşların teknik konularda ve birer eğitimci olarak görev almaları, yerel halkın daha aktif 
olarak polis teşkilatlanmasında rol oynaması istikrarlı bir yapılanmaya yardımcı olmaktadır. 
Diğer önemli bir yapılanma ise, milli ordunun kurulması sürecidir. Bu aşamada uluslararası 
kuruluşların bir gözlemci şeklinde görevlerine devam etmesi ve yerel halkın milli ordunun 
oluşturulmasında daha aktif görev almasının sağlanması daha çok olumlu sonuçlar 
doğurmaktadır (Post-Conflict Reconstruction, 2002: 5-7; UN Publication, 1996: 47 ).  

Taslak çalışmanın adalet ve uzlaşı aşamasında, yargısal kurumsallaşmaya önem verilmektedir. 
Adalet sisteminde çalışacak kişilerin eğitimi ve bu kişilerin liyakate göre seçilmesi, çatışma 
sonrası yapılanmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için diğer önemli bir husustur. Adalet 
organlarının, çatışma yaşanan bir ülkede sağlam bir şekilde kurumsallaşması, insan haklarının 
gelişimine olumlu katkı yapmaktadır. İnsan haklarının gelişiminde hem devlet hem de sivil 
toplum, hukukun insan hakları ihlallerini denetleyen bir mekanizma kimliğine bürünmesine 
yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları ve devlet mekanizmaları adalet 
kurumunun uluslararası standartları yakalamasına yardımcı olmak amacıyla insan hakları 
eğitimleri, seminer ve kurslar verebilirler. 

Toplumda adalet hissini geliştirmek bağlamında, geçmiş dönemde insan hakları ihlali yapan 
kişilerinin ortaya çıkarılması ve gerekirse cezalandırılması, çatışma sonrası yapılanma 
sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Başka bir ifade ile geçmişle yüzleşme çatışmayı çözme 
süreçlerinin önemli bir bileşenidir. Bu noktada kurulacak hakikat komisyonları çatışma sonrası 
yapılanmaya ışık tutabilecek rapor ve önerileri hazırlamakla yükümlüdür. Çatışmanın tarafı 
olan toplumlar arasında uzlaşmanın sağlanması ve güven inşası süreci önemli bir diğer 
aşamadır. Bu bağlamda toplumlar arası ilişkilerin rehabilitasyonunda en önemli husus, 
toplumların bir arada olabileceği eğitim ve projelerin uygulamaya geçilmesidir. Diğer önemli 
husus ise, toplumların yerel geleneksel yöntemler ile bir araya gelmesidir. Toplumlar arası 
uzlaşının sağlanmasında kilit rol ise, kadınlara düşmektedir. Kadınların toplumdaki haklarının 
geliştirilmesine ve kadınların ön plana çıkması, toplumlar arası uzlaşının daha kolay 
                                                           
3 Geleneksel barış inşası kurum ve alt yapı odaklı bir süreçken yeni dönem barış inşası sosyal kapasite artırımının 
sağlanması ve bu bağlamda insani kalkınma odaklıdır. Çatışma dönüştürme yeni nesil barış inşası yöntemidir. 
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ilerlemesine yardımcı olabilir. (Post-Conflict Reconstruction, 2002: 10-11; UN Publication, 
1996: 35-47 ).   

Taslak çalışmanın sosyal ve ekonomik refah aşamasının en önemli konuları arasında göçmen 
kampları ve yerinden olan kişiler gelmektedir. Çatışmalar sebebiyle göçmen kamplarında 
yaşayan insanların topluma tekrar adapte olabilmesi için rehabilitasyon programlarının 
başlatılması ve yerinden olmuş kişilerin güvenli bir şekilde yerlerine dönebilmeleri 
sağlanmalıdır. Gıda güvenliği diğer önemli noktadır. Ülkede yaşayan bütün toplulukların 
güvenli bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilecekleri yeterli gıdalara ulaşmaları 
sağlanmalıdır. Bu bağlamda gıda dağıtımının sağlanılması için uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliği yapılmalıdır. Sağlık bağlamında halkın temiz su erişiminin sağlanması öncelik 
verilecek konuların başında gelmektedir. Sağlık kurumlarının arttırılması ve görevlerini yerine 
getirebilecekleri kapasite artırımının sağlanması sosyal ve ekonomik refah sağlamanın en 
önemli kriteri konumundadır. Çatışma sonrası, ülkede ekonomik kapasitenin arttırılması için 
stratejik planların yapılması gereklidir. Ülkenin ekonomik yeniden yapılanmasına yardımcı 
uluslararası kuruluşlar ve bağışçı ülkeler ile iyi ilişkilerin kurulması ekonomik alt yapının 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda yerel toplulukları da içine 
alabilecek istihdam arttırıcı girişimci projelere yer verilmelidir. Mülkiyet hakları başta olmak 
üzere uluslararası yatırımların yapılmasını sağlayacak hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Ülkenin bankacılık ve finans sistemi uluslararası ticaret normlarına uygun, küresel ticaret ağına 
eklemlenebilecek donanımlara sahip olacak şekilde yapılandırılmalıdır (Post-Conflict 
Reconstruction, 2002: 12-16; UN Publication, 1996: 11-15-19 ). 

Yönetim ve katılım başlığı altında ise, anayasa hazırlama sürecinin hangi kriterler ekseninde 
gerçekleşeceğine dair bir çerçeve geliştirilmeye çalışılmıştır. Vatandaşlık ve dil kriterleri başta 
olmak üzere birçok değer, yeni anayasanın en önemli noktası olmaktadır ki toplumsal diyalogun 
kesintiye uğramadan devam edebilmesi temel hedef konumundadır. Çatışmanın sonrası süreçte 
geçiş hükümetinin kurulması ve halkın demokratik yöntemlerle kendi yöneticilerini seçme 
alışkanlığını sağlaması gerekmektedir. Geçiş hükümeti toplumu seçimlere hazırlamak ile 
görevlidir. Seçimlerin tarafsız ve adil geçmesi için gerekli koşulların sağlanması, çatışma 
sonrası yapılanmanın en önemli amaçlarındandır. Bu bağlamda ulusal partilerin uluslararası 
parti ve programlarla yakın ilişki kurmalarının demokrasinin ilerlemesi için olumlu bir adım 
olduğu düşünülmektedir.   Bu süreçte yürütmenin güçlenmesi ve sivil hizmetlerin arttırılması 
için uluslararası toplumun teknik destek vermesi gerekli görülmektedir. Aynı zamanda, yerel 
güçlerin yönetime katılımı ve teknik hizmetlerin sağlanabileceği kurumsallaşmış bir düzenin 
oluşması gerekmektedir. Çatışma sonrası yapılandırılma sürecinde yaşanan en önemli 
olumsuzluklardan biri, hukuksal alt yapının oluşturulamaması sebebiyle şeffaflığın 
sağlanamaması ve yolsuzlukların artmasıdır. Yolsuzlukları önlemek amacıyla uluslararası 
toplum ve sivil toplum örgütlerinin denetleyici bir rol üstlenmesini sağlayacak yasal zeminin 
oluşturulması gerekli görülmektedir.  Sivil toplumun gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarına 
(STK) maddi ve teknik destek verilmesinin şemsiye bir kurum etrafında bütün STK’ların bir 
araya gelmesini kolaylaştıracağı söylenebilir. Bu bağlamda sivil toplumun gelişmesine ve 
bilgilenmesine yardımcı olabilecek bir diğer araç ise medyadır. Medyanın bağımsız bir şekilde 
çalışmasının sağlanması ve yayın yapabilmesinin önünün açılması, toplumsal diyalog sürecini 
olumlu etkileyebilecek adımlar arasındadır (Post-Conflict Reconstruction, 2002: 16-20; UN 
Publication, 1996: 23-25). 

Yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan taslak “çatışma sonrası yapılanma” modelinin ABD’de 
ve ABD’li uzmanlar aracılığıyla hazırlanması sebebiyle, Batı norm ve değerlerinden hareketle 
oluşturulduğu iddia edilebilir.  
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“Çatışma sonrası yapılanma”  ve “barış inşası” sürecine devletçi ya da bireyselci bakış 
açılarının farklı olması süreçlerin şeklini değiştirmiştir. Barış inşası kavramının askeri ve sivil 
perspektif ile farklı anlamlara gelmesi ve farklı süreçleri kastetmesi barış inşasının da çeşitli 
şekillerde olabilmesine sebep olmuştur. Barış inşası üç farklı şekilde ortaya çıkabilir: a-) Siyasi 
barış inşası: Çatışmanın sonlandırılması için yapılan diplomatik adımları ve antlaşmaları içerir. 
Siyasi barış inşası ile şiddetin son bulması sağlanmaktadır. b) Yapısal barış inşası: Siyasal 
yapının, ekonomik yapının, askeri yapının, sosyal ve kültürel yapının yeniden inşa sürecini 
niteler, c-) Sosyal barış inşası: Diyalog yöntemi üzerinden toplumların bir araya gelmesi 
sağlanır (Post-Conflict Reconstruction, 2002: 5). Barış inşası buradan da anlaşılacağı üzere 
Ghali’nin de vurguladığı gibi uzun süren bir sürecin adıdır. Barış inşası süreci taraflar için yeni 
bir süreci başlattığı için bu sürecin sürdürülebilirliği konusunda kararlı olmak gerekmektedir.  
Barış inşası sürecinin kesintiye uğramaması, taraflara barışın sürekliliği konusunda kapasite 
sağlayacaktır (Post-Conflict Reconstruction, 2002: 9). Barış inşası sürecinde riskler doğrudan 
çatışma sonrası siyası yapı ile ilgilidir. Çatışma sonrası yapılanmalarda en büyük risk 
hükümetin askeri harcamalarını arttırmasıdır (Collier vd. 2006: 6) ki ekonomik altyapının tam 
oturmaması ve taraflar arasında sosyal barışın istenilen düzeye gelmeden böylesi bir adımın 
atılması, taraflar arasında güvensizliğe sebep olabilir. Bu süreçte barış inşa etme sürecinin en 
önemli aktörleri arasında yer alan BM’ye bir eleştiri de söz konusudur: Devlet inşa etme ile 
barış inşa etmenin aynı anlama gelmediği ve BM’nin bunu birbirine karıştırdığı iddia 
edilmektedir (Cornwell, 2010: 4). Bu bağlamda barış inşası kavramı daha çok “devlet” merkezli 
bir bakış açısını yansıtırken, “çatışma sonrası yapılanma”nın ya da çatışmanın 
dönüştürülmesinin birey ya da toplum odaklı bir dönüşümü ifade ettiği söylenebilir. 

Liberal barış modelleri, özellikle özgürleştirici liberal barış modeli, demokrasi alt yapısının 
oluşturulması ile beraber -ilk bölümde tartışıldığı üzere- çatışmanın dönüştürüleceğini ve son 
bulacağını iddia etmiştir. Barış inşası süreci demokrasinin geliştirilmesi, insan haklarına saygı 
ve anayasal rejime geçiş kriterleri sebebiyle “liberalleşme” anlamına gelmektedir (Cornwell, 
2010: 3). Yapılan bir çalışmaya göre, barış inşası sürecinde otokrasi ile yönetilen “otoriter 
ülkeler”in daha başarılı olduğu iddia edilmektedir (Cornwell, 2010: 10). Bu çalışmaya göre,  
çatışma sonrası yapılanma sürecinde çatışma sürecinin istikrarlı bir şekilde devam 
ettirilmesinde çoğu zaman demokrasi başarısız olmaktadır. Bunun üç önemli sebebi 
bulunmaktadır, ilk olarak çatışma sonrasında yapılacak seçimlerin bir kurtarıcı ve bütün 
sorunları çözecek bir araç olarak algılanmasıyla tarafların beklentilerini karşılamadığı için 
toplumda hoşnutsuzluğun artmasına sebep olmaktadır. İkinci sebep, seçim sürecine dış 
devletlerin müdahale etmesi ile ilgilidir. Dış güçlerin bölgedeki yerel dengeleri gözetmeden 
yapacağı müdahaleler, seçimlerin doğal bir karakterde ilerlemesinin önüne geçmekte ve 
toplumsal ayrışmalara sebep olmaktadır. Demokrasinin çatışma sonrası ülkelerde başarılı bir 
çizgi yakalayamamasının diğer önemli nedeni, anayasa yapım sürecinde yerel unsurların 
dikkate alınmaması olduğu söylenebilir. Çatışma sonrası yapılan anayasaların büyük bir kısmı, 
çoğulcu ve kapsayıcı olmayan ve güç paylaşımını öngörmeyen üniter nitelik taşımaktadır. 
Bundan dolayı başarılı olma oranı çok düşük olmuştur. Çatışma sonrası üniter anayasa ile alt 
yapısı oluşturulan ülkelerde çatışmanın tekrar ortaya çıkma oranının %46 olduğu öne 
sürülmektedir. Çatışma sonrası yapılan anayasalarda otonomiye yer verilmesi halinde 
çatışmanın tekrar ortaya çıkma ihtimali ise %12.2’dir (Cornwell, 2010: 11). 11 Eylül 
saldırılarının hemen akabinde Afganistan’a demokrasinin getirilmesi için ABD tarafından 
yapılan müdahale aşırı muhafazakâr liberal barış modeline uygun olarak gerçekleşmiştir. 
Devletçi bir model diyeceğimiz aşırı muhafazakâr liberal barış modeli, Afganistan’ın üniter bir 
yapıda anayasaya (Afganistan Ülke Raporu, 2014) sahip olmasını sağlamış, yerel güçlerin 
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yönetime katılamaması sonucunda Afganistan’ın iç barışı yakalayamamasına ve çatışmaların 
sürmesine neden olduğu söylenebilir. Muhafazakâr liberaller, bu eleştiriye ilk önce kurumların 
kurulması gerektiği fikrinden yola çıkarak, kurumsallaşmanın sağlanmadan demokrasiye 
geçilmesi halinde demokrasinin sağlıklı sonuç vermeyeceği şeklinde cevap vermektedirler 
(Cornwell, 2010: 4). 

Anayasa’nın sert karakterli olması, barış inşa sürecinin esnek bir yapıya sahip olamamasına 
sebep olmakta ve sürecin kırılgan bir yapıda hareket etmesine yol açmaktadır. Zira anayasalar, 
bir toplumda barışın temeli olabileceği gibi, çatışmaların kaynağını da teşkil edebilmektedir. 
Liberal barış teorisine yapılan bir diğer eleştiri ise, çatışmalara sunulan barış inşasının gerçek 
dünyaya uygun olmadığı iddiasıdır (Cornwell, 2010: 4). Devlet kademelerinin teknokratlar 
tarafından şekillendirilmesi karar verme aşamalarının saydamlığını yitirmesine sebep olmakta 
ve uygulamada halkın taleplerini dikkate almama sonucunu yaratabilmektedir. Buna bağlı 
olarak barış inşası programlarının büyük bir bölümünde kültürel farklılıklar yeterli düzeyde 
temsil edilmediği için olumsuz hadiselerin tekrarlamasına sebep olmaktadır (Özerdem, 2013-
a: 143). 

 

SONUÇ 
Liberal barış teorisinin farklı unsurları içermesi, tek bir liberal barış modeli oluşturmanın önüne 
geçmiştir. Bu bağlamda dört farklı liberal barış modelinden bahsetmek mümkündür. İlk olarak 
galibin barışı kavramından hareket eden muhafazakâr liberal barış modeli, günümüzün 
uluslararası politikasını şekillendiren en önemli modeller arasında yer almaktadır. Birinci 
Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde kendini hissettirmiştir. Aşırı muhafazakâr 
liberal barış modeli ise, diğer bir liberal barış modelidir. Askeri zaferler olmadan barışın 
mümkün olmayacağı inancı, bu modelde kendisini göstermektedir. ABD’nin Afganistan ve Irak 
müdahalesi,   aşırı muhafazakâr liberal barış modelinin en önemli göstergesi konumundadır. 
Ortodoks liberal barış modeli, evrensel barışın mümkün olabileceğini iddia eder. Ortodoks 
liberal barış modeli, barışa en büyük tehdidin terörizmden geleceğine inanır ve barışın 
teknokratlar aracılığıyla inşa edilebileceğini öngörmektedir. Özgürleştirici liberal barış modeli 
ise, sosyal adaletin sağlanması halinde, barış ortamının oluşacağını belirtmektedir. Buradan da 
anlaşılacağı gibi liberal barış, siyasi barış süreci ile başlamakta ve taraflar arası iletişim 
yollarının açılması ile devam etmektedir.  Bu sürecin devamında yapısal barış, toplumlar arası 
iletişimsizliğe sebep olan unsurlarının ortadan kaldırılması ile sosyal barışa ulaşılacağı 
vurgulanmaktadır.  

Sonuç olarak bu makale liberal barış modellerini ele alarak barış inşası kavramının liberal barış 
modellerinin bir ürünü olduğu sonucuna varmıştır.  Ayrıca barış çalışmalarında, barış inşası 
kavramı, devlet inşası kavramı ile karıştırılmakta veya kavramdan böyle bir anlam 
çıkarılmaktadır. Bunun sonucunda barış inşası kavramının yerine literatürde “çatışma sonrası 
yapılanma” ya da çatışmanın dönüştürülmesi aşaması kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
makalede barış inşası kavramının muğlâk bir yapıda olması sebebiyle “barış inşası”na yönelik 
kavramsal tartışmaların devam ettiği vurgulanmıştır. 
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THE ROLE OF ELITES AND EDUCATION FROM THE OTTOMANS TO TODAY 

Ömer SAĞLAM* 
 

Abstract 

The institutional role of education in the social positions of the elite is the main theme of this work. The research 
questioned the changing relationship of the new elites with the fact of education. In the historical process of the 
elites, the relation to society has been problematic. How elites became integrated or became estranged with 
society where they live in? In this process, education comes into prominence on modernization context by 
playing a role on elite’s being formed, becoming effective for providing elite to have a dominant role to play as 
social actor. On research, literature examinations are provided with interview data, which are done deeply with 
10 education managers. Additionally to qualitative data, quantitative changes from beginning of Republic to 
nowadays are being evaluated. The associations of the elites with education are closely related to their activities 
as social forces. 

Keywords: Elites, Elite Theories, Turkish Elites, Education, Social Change. 

 

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE ELİTLER VE EĞİTİMİN ROLÜ 

 

Öz 

Bu çalışmanın temel konusu elitlerin sosyal konumlarında eğitimin rolüdür. Araştırma yeni elitlerin eğitim 
olgusuyla değişen ilişkisini sorgulamaktadır. Elitler tarihsel süreç içinde toplumla ilişkilerinde problemli bir 
durumda olmuşlardır. Elitler içerisinde yer aldıkları toplumla ne denli bütünleşmişler ya da ona yabancı 
kalmışlardır? İşte bu süreçte eğitim elitin hem biçimlenmesi, toplumsal aktör olarak oynayacağı başat rolde 
bulunmasını sağlamasında etkili olurken, toplumun da dönüştürülmesinde bir araç olarak özellikle modernleşme 
bağlamında ön plana çıkmaktadır. Araştırmada literatür incelemeleri 10 eğitim yöneticisi ile yapılan 
derinlemesine mülakat verileriyle desteklenmiş, nitel verilere ilave olarak Cumhuriyetten günümüze eğitimdeki 
nicel değişimler değerlendirilmektedir. Elitlerin eğitimle olan ilişkileri toplumsal güç olarak konumlarındaki 
etkinlikleriyle yakından ilgilidir. 

Anahtar Kelimeler: Elitler, Elit Teorileri, Türk Elitleri, Eğitim, Sosyal Değişme. 

 
INTRODUCTION 
Elites are known in society for their prestigious positions and privileges. “We define elites as 
persons who are able, by virtue of their strategic positions in powerful organizations, to affect 
national political outcomes regularly and substantially.” (Burton et al, 1995: 8). Mosca refers 
to the power on the majority of a minority ruling class. “In other words, members of a ruling 
minority regularly have some attribute, real or apparent, which is highly esteemed and very 
influential in the society in which they live”  (Mosca, 1935: 53). Keller (1963: 126) states that 
the hierarchy of elites plays a pivotal role in the pragmatic solutions that they have developed 
in the problems seen in the community. In this context, the elite is articulated with the social 
functioning of society as a whole. The Pareto distinguishes all of the elite and the ruling elite, 
giving the primary importance to the ruler. Mills also makes reference to power elites. The 
elite are individuals who are capable of controlling (or potentially) directly or indirectly 
influencing the social decision-making process in a position to control / able to control social 
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resources with institutional power and to fulfill their wishes and objectives in spite of their 
opponents (Arslan, 2007: 4). Ziya Gökalp indicates that society can be divided in two as 
society and distinguished ones who rose within society. (Gökalp, 1985:  175)  In here, Gökalp 
thought, as distinguished ones who play a fully active role can be possible only at democratic 
societies are actually elites. 

The theory of transformation of elite continues to be an important basis in this area. 
According to Pareto elites are always in state of flux and always regenerating. Pareto throws 
out ideas of “the circulation of elites”. “The circulation of elites implies more than that new 
men of Money and power replace old ones.” (Pareto, 2009: 8). This situation is constantly 
facting. Michels dwells on need of institutions’ hierarchical rationalist organising by seeing 
instutions mandatory for democracy: “All in all, institutions create their own minority 
administrators and institution gets ruled by minority. Institutions are biased to oligarchy” (M. 
Arslan, 2015: 86 from Michels, 1966: 70). As it’s seen, Michels drew a prescriptive frame of 
interdependency between institutions and elites. Michels names a cycle as “the iron law of 
oligarchy” about democrasy leads to institutionalization, institutionalization leads to 
bureaucratization and gives goverment monopoly, goverment monopoly gives birth to an 
oligarchich structure which annihilates democracy as a result.  (M. Arslan, 87 from Michels, 
1966:  342-356). Elite cycle understanding at Pareto expressed differently than Michels’. 

It can be argued that the superiority of elites over democratic societies is controversial. 
However, it is the renewal of the forms of choice and the ways of interpreting themselves. 
(Mannheim, 1956: 200). Meisel mentions that the ruling class concept is a myth otherwise it 
can be understood as a part of the whole that the elitist rulers do not make sense on their own. 
(Meisel, 1965: 169) Elitism has a clear sense of collecting key positions in society. This is far 
from expressing the truth. History is full of emines grises that command the throne 
behind.(Turhan, 1991: 81). 

Mannheim (1956: p.202) stands on three mechanisms in the rise of the elites in modern 
societies. These; (i) bureaucratic advancement, (ii) unregulated competition, (iii) class 
pressures. One of the most important elements in the development of bureaucratic 
arrangements is education. The objective at education, which occured under the effect of 
positivism, was to catch pragmatic goals, which are based on tangible data. Mass education is 
available at industrial society and objectives of this education are to teach how to read and 
write, make learners to grasp calculating without any mistakes and to teach a well knowledge 
of history (Özdemir, 2011: 91). As it’s seen, these expressions are on the same line with 
positivist tradition’s view of moving forward in order, which has been effective over our 
country from days of Ottoman Empire. Positivist point of view is a fact that happens in paralel 
with modernization understanding. 

Althusser, as one of the people who comes from Marxist tradition, defends, as education is a 
dominant institution in modern capitalist societies. Observes school as state’s ideologic tool. 
According to Althusser, while religion was basic ideologic tool in medieval era, today it is 
education. Because education contains socialisation and domestication process beginning 
from childhood and contines for a long period of time. Althusser claims that, in this process, 
children gets education forn suitable works that class status they came to. For example, while 
teaching creativity, independency and entrepreneurship to students who comes from upper 
class, obedience and carrying out the orders were taught to lower classes (Eskicumalı, 2011: 
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20). This approach focused on inequality at education overall. ‘Inequalities get formalized, 
gets shaped, gets legalized by education’ understanding gets adopted.  

Data selecting, regulating and distributing in education programs and relation forms between 
teachers and students are directly related with work place. School is in struggle to make 
talents that are needed in work place to be earned. For example, while teaching promptitude, 
obeying to rules, respect and obedience to superiors to children who will work as workers, 
skill of moderate behaving, suitable attitudes towards changing and innovation also being 
thought (Eskicumalı, 2011: 21). Schools, instead of obeying to rules of power to work freely, 
making incisive choices between variants, codes of conduct, engrain internalization of norms 
into students who will occupy elite status in the future (Eskicumalı, 2011: 21). 

The role of education has been ignored totally in new and changing society, which has 
showed up with improving of modern industry. Culture becomes accepted as ineffective, 
history has a secondary role. They reproduce Marx’s “economy determines all” view again. 
Thereby, not changing of ruler class, in consequence of no differentiations political actor, the 
result of ‘no innovations wiil happen in education’ shows itself. Among the few studies on the 
elite in Turkey are Arslan (2003, 2007), Frey (1965), Turhan (1991), Özer (2006), Karpat 
(2010), Önder and Akıncı (2011), Mumyakmaz (2014), Demir, Sesli and Dursun (2008). 

 
1. ELITES’ CHANGING ROLE AND EDUCATION FROM OTTOMAN EMPIRE TO 
REPUBLIC PERIOD 
To put in show of how elites take action in social dynamism, it will be in good use to 
investigate historical and cultural foundations. The purpose in here is, according to what kind 
of structural conditions do elites emerged and spealicalist of them that reflect today. In this 
sense, beter understanding of structural foundations, let us to see how relation of casualty 
occured and improved between events. Without understanding social structure’s roots of 
Ottomans, new elites’ educational specialities and functions cannot be understand. So, it 
should be dwelled on elites’ education at Ottomans firstly. To investigate how political and 
social conditions that changed later are given legate by Tanzimat reform era, Islahat reform 
era and Constitutional period to Republic, will benefit. It’s needed to show remodelling 
occured after 2002 process and new elites’ relation with change over transition to a multi-
party system and “Özal factor’s” changing by liberal wind in post 1980. 

In Ottoman Empire, education emerges in a harmony with goverment producing system and a 
very important socialisation process beside. In this process, devşirme has a special 
function.“Those who became distinguished at Acemioğlanlar quarters were going palace 
schools within “Enderun”… Grand viziers, janissary aghas, captain pashas, state governors, 
sanjakbegs were educated at these places” (Tekeli and İlkin, 1999: 6). Madrasah education, 
was a kind of elites’ education for channeling essential knowledge, value and norms for those 
who shoulder duties as ilmiye class’s religious official, judicial organ and madrasah educator 
(professor)” (Tekeli and İlkin, 1999: 7). 

Ottoman Empire’s social structure started to change from 16th century. From 18th century 
Ottoman culture and identity structure by being away from heraldry, started to gain a new 
form. Karpat indicated this transformation phenomenon created the thought of state’s 
language; culture and religion must be suitable for society’s majority’s language, culture and 
religion. These developments led state officials -whose number is in rise and who got 
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education in modern schools, i.e. bureaucracy- to find ways to change society into nation and 
rule over (Karpat,2010:p.13). At the end of 18th century and beginning of 19th century winds 
of change had affected this transformation. Starting from rural areas with the resolve of 
classical system, breakdown at Timar system and events that force rank order to change by 
reflection of exterior effects will cause this structure to breakdown and by being a problematic 
issue, it would cause to transform into problems which were needed to be solved. “The 
inefficiency of knowledge creation and education system which established in 19th century to 
channel Western lore, is closely related to as system’s not being ready to use this data also 
directing of Westernization process by people from inside of it” (Tekeli and İlkin, 1999: 196). 

Late years of Ottoman Empire are times that critical problems have seen in education. 
Limitations of schools on modernity, education’s not spreading through base, no 
consolidation of elites and society group topics were getting questioned. “Early-Republic 
period was aiming change of modernization project. The meaning of change was to move 
forward. The thing that has been needed was not changing the government only with founder 
logic, but transforming the society too” (Coşar, 2004: 77). Textural equilisation of this 
transformation with social structure will be problematic. “Models that accepted by 
modernative leaders had been taken from societies who accomplished modernization first.  In 
fact, problems they faced were inner type and dinstinctive at very important topics” (Çetin, 
2004: 34). Sağlam stresses this out as: 

In Western Europe, the rise of bourgeoisie that started some centuries ago, 
emerge of labor class with industrialization, emerge of parliamentary systems 
and other parallel processes happened in eastern societies and Turkish Republic 
which has followed up Ottoman Empire too. (Sağlam, 2009: 203) 

So, developed projects without taking into consideration of societies’ social and class 
specialties, will not be able to remain. According to some philosophers, motions that are away 
from social structure’s realities but perceived as westernization, being seen as tools of 
legalizing of political power’s acts or oppression mechanisms by education. In his written 
work, İdris Küçükömer implies Sait Halim Pasha’s expression about transformation 
movements that those fit to society’s history, culture and tradition, not having structural 
specialties, will be condemned to failure.  

In spite of, Westerners thought to try channeling of Western’s especially 
military, political, judicial, educational and some cultural institutions, so that 
Europe societies’ structural specialties would put same progress in our society 
and they could overpass it’s weakness against to other societies. (Küçükömer, 
2002: 161) 

Modernization by education emerged as doctrine imposition to backward countries. 
Conception that sees reason of backwardness at traditional understandings, and values and 
will reflect as education to be saved off from this. Therefore, modern schools can realize 
objectives of modernization by spreading new ideas, values and ideologies out (Eskicumalı, 
2003: 17). Aiming improving by providing human source, this kind of project can be seen as 
an economical objective. 
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2. ELITES FROM REPUBLIC PERIOD TO 2002 
School would be teaching human mind and rationality of his behavior. Subjects weight on 
positivist thinking and modern science put on by taking out religious knowledge and symbols 
from course books and curriculum (Başgöz and Wilson, 1968). In 1908-1930 period, Karpat 
refers to importancy of a secular philosophy’s preparing of transition conditions to pass a new 
progression level in order to determination of requests (Karpat, 2010: 66). 

Many innovations happened about education in Republic period. Actually, many of these 
innovations were based on improvements of previous periods. Of course there were some 
massive changes too. Mustafa Kemal’s goals about education have been designated before 
Republic. Berkes transfers Atatürk’s views as: “When I talk about national education, I 
understand a favorable education which is refined from whole traditional beliefs, external 
effects which came from East or West.” (Berkes, 2003: 533). 

An aim was taking its place with materialistic satisfaction and occupational improvement 
against in place of gaining afterlife gifts. Concentration of power in goverment’s hands, and 
by playing a determinant role, dominant view towards secular-positivist philosophy and 
education system developed a success and profit-oriented understanding with creating a 
Protestant morality in work life (Karpat, 2010: 66-67). Mardin indicates that de modern 
education’s being accessibility to a specific elite group and other’s life spending as being cut 
off from this as:  

Rural area was cut off of elites’ education and many of countryman (even many 
of effective countryman) could not send their children to modern schools or 
didn’t want to send in. Datum we have today qualifies as only talented children 
had sent to capital with a hope to establish a communication channel with 
official authorities. (Mardin, 1985: 133) 

Distinction between folk culture and enlightened’s culture continues in Republic’s Turkey. 
Mardin binds the reason of why some authores entered in a search of literature towards folk to 
this. Looking for “civilization” has seen as an activity that happened between pure elites. 
(Mardin, 1995: 146-147). Actually Mardin’s detection for Republic period’s highbrows 
explains the reason of passing to democratic system took so long and  ‘people should be 
excluded from system’ thought’s acceptance as a general idea. Because highbrows will think 
everything that has to be thought in the name of folk and will decide so. For a long time, in 
Turkish political culture this understanding will continue to exist and elitist perception will 
continue its effect even changing of electoral system and transforming into multi-party 
system. 

He urges upon to education’s role for elites to have the administration as: 

Not having the same progress in industrial revolution of West, education became 
the most important source to determine administrative elite staff in Turkey 
society, which did not have a distinct shape in social leveling and strafication, 
without having a challenger against them, military-civil bureaucrats who had a 
higher education to other levels by comparison, governed the society till they 
create new elite staffs. (Demir, et al, 2008: 115) 

An education campaign, which thinks building a new nation as an aim, was started by 
accepting new Turkish alphabet in 1 November 1928. Also accepting by Latin alphabet, 
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teaching of Arab writing by opening schools and courses without having permit has been 
banned. Parent’s freedom of providing religion education to their kids has been connected to a 
condition of this education should be done in times when it will not prevent school education 
and this education will be done by Ministry of Education authorized personel. If schools be 
opened according to this purpose, in terms of health and teacher, these places would be open 
to detection of government. As religion-teaching school not banned, no one ever dared to 
open these in Ataturk’s life (Berkes, 2003: 535). Atatürk encouraged schools widespreading 
by thinking that there can be a radical transformation through reconstructed modern education 
institutions in Republic period. 

Table 1: General Teacher and Student Numbers in General High Schools Between 1923-1960 
Years School Teacher Student Male Female 
1923 23 513 1241 - - 
1930 57 637 5699 4333 1366 
1940 82 1544 24862 18881 5981 
1950 88 1954 22169 17526 4643 
1960 194 4219 75632 56016 19616 

From early years of Republic against to increasement in school numbers, efforts seem being 
short about education’s spreading through society till 1950. In 10 years after 1950 school and 
teacher numbers got doubled and student numbers got tripled. Same as in the next 10 years, 
fruits of changings based on 1961 era’s politics will be seen. Next table lets us to compare 
1970 and after.  

Table 2: General Teacher and Student Numbers in General High Schools Between 1970-2009 
Years School Teacher Student Male Female 
1970 518 10136 253742 180940 72802 
1980 1167 41334 534605 338515 196090 
1990 1778 65327 799358 4560403 342955 
2000 2747 71502 1487415 835471 651944 
2009 4067 111896 2420691 1268098 1152593 

The biggest breakthrough in numbers of schools and students happened in the later period 
after 1970. In 39 years, school numbers approximately in 8 times, teacher numbers in 11 
times and student numbers in 10 times increased. It shows that the attention towards having 
occupation related to education and status rising has increased; education came into 
prominence as a more irreplaceable need in society. Also another attention-grabbing aspect in 
these periods is an inversion that happened as a balance between sexes by female students’ 
numbers coming closer to male students’ numbers. 

Table 3: Student and Instructor Numbers in Higher Education Institutions According to 
Schools and Gender 

Years School Instructor Student Male Female 
1923 9 307 2914 2629 285 
1940 20 967 12844 10262 2582 
1960 55 4071 65297 52290 13007 
1980 321 20917 237369 175558 61811 
2000 1084 67880 1508205 886945 621260 
2009 1617 105427 33222559 1452453 1850106 

We can see the attention towards limited high schools were elites educated in 1923’s, got rise 
later from mid of 1940’s. According to Karpat, to see education as a best way tor ise was an 
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old habit that rooted back (Karpat, 2010: 97). Art, music and physical education, which 
weren’t take place in previous education programs put back to schools. 

From the point of historical process, what kind of changes happened in elite’s communication 
with masses? In another saying can we talk about a creation of an elite group reconciled with 
masses’ values or from or after which point masses became estranged to society’s cultural 
values? In the next period by playing roles in many events, will this group decrease social 
dynamism or function to provide a positive effect in accepting of new values by society for 
constructing foundations of transformation by accelerating it?  

Now, power means to hold monopoly of knowledge. In other way, by having this 
upper hand, bureaucrat-highbrow class -which can be seen the product of 
modern education- accepts himself as top to govern. (Önder and Akıncı: 2011: 
66) 

By transition into a multi-party system, innovations at education as a well as in economic and 
social structure draw the attention. Actually we can give the opening of Islamic Divinity 
Students High School -which was opened at RFP (CHP) and seen at the end of single-party 
goverment period- as an example to this situation. Later on these schools will be the object of 
discuss in terms of the government party and regime. Since their foundation, by winning and 
educating of religious families’ kids, these schools fulfilled important functions. To what 
extent general and private education institutions became successful to put national, secular 
and modern values in place of traditional attitude, belief and values by changing them? 
After 1980’s, concentration of liberal politics with Özal reflects to field of education. The 
process which started with Özal, one of the main topics of politics -which was prominent- was 
the emphasis over nation, society and folk. Özal, who spread thought of the government must 
be in service of the nation, built sub-structures that would let the doors of elitist bureaucratic 
structures’ -whose doors were always shut down to common people throughout the Republic 
history- to be opened to folk. The most important one of these substructures has seen in 
education. Quality education opportunities, which were able to access to every corner of 
Turkey, let children to meet with bureaucracy. In light of Anatolian High Schools and by 
English-based education and using of grammar and abroad experience, narrow class’ - who 
found union experience with the government- base started to enlarge towards folk (Çaha, 
2008: 197). Education’s contribution towards increasement of intellectual level had been tried 
to reveal. Education states a process, which’s fruits can be picked up later on. Many of these 
progresses would come up to post Özal period. By education opportunities to spread out in 
every corner of Turkey, people who were carrying society’s different colors found a chance to 
university opportunity.  

After 1980’s, by liberal politics, education becomes coherent with market conditions. 
Neoliberal politics reflect to education happened in a way of reproduction of neoliberalism by 
education and also by observing profitability of education field getting into market, which has 
been a public service in so many countries throughout the world. According to Neoliberalists, 
problems that are related to education can be solved only when schools, teachers and students 
get channeled to competitive market’s rules. As a result of these politics, in the last quarter of 
century, the number of private schools rose more and more in every passing years. It can be 
said that too many reasons caused to this situation.  So many reasons can be told as 
international competitions, government’s not adopting private school system as politics, 
arising need to education (especially to secondary and high schools), government school’s 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

63 
 

insufficient feasibilities and crowdedness of class population. Of course, there are so many 
views submitted as in favor and in adverse towards to privatization in education and to private 
school applications (Özdemir, 2011: 93). 

        As a result of educations spreading through social-base an attempt to evaluate upper-
class education occured. Faster rising of social awareness’ will cause various colorizations in 
highbrows’ structure. Starting to adopt democratic values truly will help economic and social 
folks to enlarge each other. We can see changes happened in education within 20 years at the 
table clearly which has been relayed by Bilgin (quot. Bilgin, 2010: 330): 

Table 4: Population and University Graduates Status Between 1985-2005 
Years 1985 2005 

Total Population 50664000 72065000 
Total University Graduates 781159 3984408 

Annual University Graduates 43864 346563 

As it’s seen, between 1985-2005 while population is increasing 30%, university graduates 
increased 5 times, annual university graduates increased 8 times. 

 
3. SOCIAL CHANGE AND ELITES IN TURKEY AFTER 2002 
Coalition governments which has been seen especially at 1990’s and with economic 
instability that continued till the end of 2001, dissatisfactions from antidemocratic practices 
that 28 February process brought, fore shadowed a new transformation in Turkey. Military 
and political elites who couldn’t comprehend the period’s conditions have an important role in 
this. According to Karpat’a as education provides a way for vertical social dynamism in 
Turkey, it’s also has seen an opportunity for “illumination” which is pregnant concept to deep 
political, social and ideological associations. At the end of 1990s, city population, which has 
reached to a certain level, has fed himself by letting immigrants from villages. Especially after 
being educated, immigrants’ children who settled in cities reacted to social, economic and 
cultural marginalization they have been exposed to (Karpat, 2011: 287). Actually, based on an 
education understanding that’s based on equality, and having an Islamic origin, this 
generation’s differentiation in his point of view, is important to understand the change that has 
been lived. According to Karpat, these individuals as see themselves a good Muslim in rural 
area, protected their Islamic bond in city too. Sometimes, to defend their belief, they used 
moral corruption, materialism and egoism in city by making them tools of criticism. Actually 
these critics rise as radical understandings time to time, they have to be evaluated as political 
purposeful totally. 

A research shows that there is a close correlation between elites and type of education. 
Deputies who are determinant in legislative process of Turkish society, approximately one 
fourth of them had education in social-political-economic and education of commercial 
sciences, approximately 19% of them had education of engineering and architecture, and 17% 
of them had legal education (Arslan, 2007: 93). An education administers views follow as: 

In my opinion, process of education must earn the human. We tried to catch a 
change by education politics in this way for years. Time is changing, society is 
changing generations are changing, needs are changing too. It’s important to 
approach and take steps accordingly. (E.M -7) 
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Human focused view was actually a starting point of many politic actEducation levels of 
elites show varieties within themselves. In Arslan’s (2007: p.91) survey, while approximately 
77% of deputies who performed duty at GNAT (TBMM) between 1946-1995 were graduated 
from university†, deputies’ ratio between 1999-2007 exceeded over 90%. This shows the 
rising of education level of elites distinguishably.  

In research, when we evaluate the number of students at schools in order to confirm the 
transformation in the education field that happened by change of elites, it can be seen that 
some changes happened according to years. Especially the change at student numbers in 
government high schools, private schools and Islamic divinity students’ high school can give 
us some opinions. Student numbers indifferent minority schools or vocational high schools 
and open plan schools are excluded and datum evaluated only in secondary education level. 

Table 5: School, Student and Teacher Numbers in 2003-2004 
School Types Number of 

Schools 
Total 

students 
Male Female Teacher 

Grand Total 6512 3014392 1727323 1287019 160049 
Islamic Divinity High Schools 452 90606 52163 38443 7631 

Private High Schools 544 69299 37621 31678 7655 
Source: Ministry of Education  (MEB), 2012: 89-91). 

When we look at ratios of 2003-2004 year, student ratio of Islamic divinity students’ high 
school doesn’t reach up to 3% in grand total even. Same as, the ratio of private secondary 
school’s students is approximately at 2,5% in grand total.  

When numbers of students are the ratio of school numbers and students are changing 
especially when compared to private schools and government schools. The most important 
reason of this -as it can be guessed- is excess of students who study in government schools. 
There were not many changes observed in education and religion during very first years of 
existing government, with no changes observed in Islamic divinity students high school’s 
general number and student totals for a long period of time, number of students started to rise 
after 2004. With this, this rising cannot be evaluated as a critical change relatively to general 
rise of student numbers. E.M - 3 approaches to education as: 

We should train people who can use opportunities in unit of a time. This is what 
makes education privileged. It’s important to use time efficiently. I think, a 
person who knows how to use the time, is a different person, leaders come forth 
from those people. How many people knows the usage of time? People will use 
this education in their life they will solve the needs of people on time. ‘Time is 
money’ is not said in vain. (E.M - 3) 

Quantitative and qualitative structure’s changing can be seen clearly in secondary education 
institutions after 2015-2016 year: 

 

 

                                                           

†Also check out this work of author: Arslan, A..(2005). “Tek Partili ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin 
Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları 
Dergisi, Cilt:7 Sayı: 1, 2005 http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240,8.3.2005. 
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Table 6: Student Statistics in 2015- 2016 School Year 
General School Student Male Female Teacher Classroom 

State High School 2806 1461117 674370 786747 101560 56405 
Private High Schools 2504 373394 197355 176039 49898 34401 

Islamic Divinity High Sch. 1149 555870 256711 299159 39091 23781 
Source: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/30044345_meb_istatistikleri_orgun_ 

egitim_2015_2016.pdf 

When we look to change in last 11 years processes in education, private education institutions 
at secondary education level rose up so highly. Private schools’ student numbers also rose up. 
It has been thought that incentive law for private schools took place in this situation. In this 
period, Islamic divinity students’ high schools’ student numbers rose up 6 times. Once these 
schools’ education has been limited by parameter obstacle, they reached out over than 1 
million students by re-opening of secondary school section by change in 4+4 system. Yet, 
Islamic divinity students high school where’s numbers dropped at a time and “national vision” 
came to life will become favorite institutions where top elites such as deputies, 
undersecretaries, ministers even prime ministers and president’s got education. A school 
manager’s statement is as follows: 

In my opinion, the function of Islamic divinity students’ high school is growing 
more with every passing day. Students are more self-esteemed. They can think 
administrative departments of universities. (Manager -1) 

Another school manager is stressing out peer counseling while students get socialized: 

Students are modeling each other. There is also peer counseling. Their friends 
are becoming more effective than us. We know that this system is widespread in 
Europe. As being a lesson system, the entry exam is determining so many things. 
Children know about how is every school. He wants to reach out to his high 
score earned friends. Our teacher friends are not working on that much. He says 
“I want to be a lawyer to be a doctor” and his friends are carrying him further 
with positive energy. There are no much lefts to us. He is becoming successful by 
having such counseling from his family circle and with his parent’s awareness. 
Success without a parent is difficult. (Manager -2) 

School types in general high schools and vocational high schools get changed in last years. In 
this regard, due to need of educated people towards different sectors’ needs new schools had 
emerged. 

Table 7: Student Numbers in Different Common High School Types in 2015-2016 School 
Year 

School Type School 
Numbers 

Student 
Numbers 

Male 
Student 

Female 
Student 

Teacher 
Numbers 

Classroom 
Numbers 

Anatolian High Sch. 2322 1200485 554706 645779 89241 48872 
Science High Sch. 261 78387 34986 43401 6677 4379 
Fine Arts High Sch. 74 13206 5656 7550 1949 746 
Sports High School 57 10879 7714 3165 678 411 
Social Studies High Sch. 92 24202 8937 15265 2681 1731 

When we look closer to student numbers in Anatolian high schools and science high schools 
female students ratio over male students is higher. Especially being a center of attention in 
social field, in social sciences high school, female students’ number is close to double of male 
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student’s number. E.M-2 is a person of who served as a department chief and head of 
department in education field, expresses as follows:  

Education of elites is a long run. It’s a process, as we said. Educators perform 
teamwork, an orchestral work even. The main aim of education politics must be 
towards to human. It should be able to provide positive change on him. Did you 
connect a person into life? Did you give goals to him, which makes life 
meaningful that is the question? Remaining things like beating the air. (E.M -2) 

Datum about the connection between schools that students ot educated and school type are 
important. It is possible to see school’s success outputs.  

Table 8: Candidate Numbers who applied and Settled into a Higher Education Program 
According to School Type and Education Status of SSSE (ÖSYM) in 2015‡ 

School Type Applied Undergraduate % Associate 
Degree 

% 

Grand Total 891090 227190 25,50 206 500 23,17 
High School (State and Daytime) 189 908 39 966 21,04 29 383 15,47 
Anatolian High School (Foreign 
Lang.) 

163 202 92 723 56,81 9 206 5,64 

Private High Sch. (Foreign Lang.) 29 748 19 187 64,50 1 345 4,52 
Science High School 9 915 6 270 63,24 35 0,35 
Private Science High School 3 563 2 809 78,84 14 0,39 
Social Sciences High School 1 689 1 406 83,24 13 0,77 
Islamic Divinity Students High 
School 

62 925 14 985 23,81 6 603 10,49 

Industrial Vocational High Schools 80 732 1 463 1,81 40 120 49,70 
Girls’ Vocational High 
SchoolsMeslek Liseleri 

78 876 5 262 6,67 31 120 39,45 

Technical High Schools 37 938 4 828 12,73 20 724 54,63 

It can be seen as high schools those were able to make their student to get into universities’ 
undergraduate program at highest ratio are by 83,2% Social Sciences High Schools, by 78,8% 
Private Science High Schools, by 65% Private High Schools, by 63% Science High Schools 
and by 56% Anatolian High Schools. While private high schools’ undergraduate program 
settling ratio is high, associate degree settling ratio is low. Private high school students’ 
tendency towards to choice of associate degree can be effective on this situation. 

I think, Turkish people are having an important transformation when he finishes 
his university education and starts to work. He learns life at work. And 
education’s fruit boecomes as work and occupation. (E.M - 1) 

Individual’s profile changing process when he gets into work-ocuupation life is mentioned 
about. By transforming the individual andputting him into shape that he must to be, work 
process makes him to be united as one with workor administrative world. Another education 
manager and guidance and counseling expert’s view follows as: 

                                                           

‡ All school types are not included in this chart. Schools those student numbers are high are being given. Schools 
except in here there also Sport High Schools, Vocational High School of Justice, Health High Schools, Evening 
High Schools etc. exist. 
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People are waiting new things from new era educators. People are finding 
educator. His needs also changed variously. People are not able to have to sit 
and get educated for hours anymore. If it happens like that, many problems show 
up. People want specific education for themselves. There has to be a family’s, 
individiual’s educator. Like mentoring system in Europe. At meal, sports every 
time your educator, your counselor will be next to you, he will listen you, 
understand you, you will convey our various needs to him and he will find 
solutions to them. (E.M -4) 

Education is becoming a subject, which depends and shapes up based on individual. So that, it 
cannot take bulky structure anymore. Those who provide solution to today’s changing 
demands will educate new elites. An educator’s who is commissioned at directorate of 
religious affairs view follows as: 

People who come from Erzurum’s village also want their children to climb 
ladder and become successful in the government. So they will establish an 
association in that village’s name. They will Grant stipends to his countryman. 
This guy will lend his hand to his associations in order to help for those who 
stuck to send his children for education. Let’s say, if child started to university, 
he will help them to get a place. I think, education of leaders who direct to era, 
becomes possible by such a common activity. (E.M -5). 

Today, a lot of child gets lost at the very first step of his education. Besides evaluating 
opportunities can be found to easily raise the social status of individuals. Another school 
manager’s view follows as:  

Why we lay this load of knowledge to generations? I am saying this by having a 
chance to know most of Europe’s education system closely. In many countries 
out there, students are learning knowledge by discovering it. Creative education 
understanding where teacher is a counselor. Actually this one is also in our 
education programs. But maybe it’s been used in limits. (E.M -3) 

The thing about mentioned is to provide a more functional, pragmatically, technical education 
talent to next generations. He believes that narrative education will not be worked out 
anymore. Another education manager talks about the importance of education of values:  

We have some aims to make education of values to be earned. This one has 
regulated in all curriculums. So giving this education of values, which starts in 
family -without a doubt-, and internalization of them by student is the main 
topic. (E.M -6) 

 
EVALUATION AND RESULT 
An elitist education understanding, which is based on a specific group, was being used to 
choose individuals who would be chose to government administration based on their talents in 
specific institutions. By straying away from traditional values with Tanzimat reform era, 
Westernization type modernization movements made polarization between highbrows, 
education functions started to be reformed according to this. More of a charity foundation-
based liberal education model, with royal edict of reform and following constitutional 
monarchy movements, started to became a central status again. In addition to bases of 
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Republic period education movements to be founded at Tanzimat and Constitutional 
Monarchy, this period has some specific qualifications too. Especially at period of Sultan 
Abdülhamit II, extensive modernization efforts in education are being seen. Later on, Union 
and Progress Committee’s notables would get educated in these schools and take steps to 
change exsiting system once and for all. Elitist group, who captured government for obtaining 
freedoms in social and political field, would be putting a different power in order to make 
their actions legitimate. By passing to Republic period, modernization purposeful education 
programs gained progress. The increasing of literacy rate and widespreading of literacy to all 
over society didn’t happen for a long period of time, especially rural groups who carry 
traditional specialties and has a small income, stayed out from this education. School numbers 
in education got a pace after 1950’s, these schools became limited with certain types. After 
1980s liberal politics had affection on education field too. Especially Anatolian high schools 
and private education institutions had important functions for existing traditional-pious 
section to express themselves. In 28 February process the aim was to have a caution against 
Islamic movements in all institutions. In this period there were many radical processes 
happened too. Closing of Islamic divinity student’s high schools’ middle section, closing and 
limiting of some courses are some most important examples. But, economic instabilities and 
various degenerations in the continuing process didn’t hesitated upcoming critics. Hence 
Conditions settled as this till 2002 JDP (AKP) government.  

First times of 2002 political elites tried to put a harmonic profile wi’ system and militaries 
juridical bureaucracy. Especially by carrying out a distant politics from religious education 
and hijab avoided actions, which would to move “nerve endings” of old elites and society. In 
2009, they introduced a law about mostly removing parameter obstacle from vocational 
school student’s and which also would cover secondary education part of Islamic divinity 
students high school, from 2011 on they dismantled this parameter. Islamic divinity students 
high school whose numbers of students decreased to 60.000 in 2000, but never closed by 
people’s support, reached out to higher numbers from that day. By 4+4+4 legislation in 
education Islamic divinity students’ high schools’ secondary school part reopened. Also, 
beginning from primary education, religion-thematic lessons such as hadith and prophetic 
biography started to be included. Additionally, clothing reform in government agencies, 
which covers primary education, too is a change done by this period’s elites. So, topics that 
was focus of sensational discussions of the time done a bit steamy but relatively calm. Elites 
educating schools in education field rose in numbers and types after 2011. Social Sciences 
High Schools got top-level university success. It’ possible to see variations on Vocational 
High School area such as Health Vocational High Schools and Maritime High School etc. 

Many changes happened under 21st century’s social circumstances reflected to education field 
too. As being product of the society where they lived in, as transforming this unity, elites are 
aware of Turkish society’s changeover is related to education. Due to this, it’s a reality to 
feeling the obligation of investing over education more and more with every passing day. 
Problems about education’s individual focused new human type are elites’ number one 
problems. With an education view, which is in interaction with the world that it lives in and 
answers to needs of time, need of securing of cultural values to continue in balance, became 
more important. The relationship of elites to knowledge has a significant impact on the 
structure of society. 
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İSTANBUL’A GELEN YABANCI TURİSTLERİN ŞÜPHELİ OLARAK MÜDAHİL 
OLDUKLARI SUÇLARIN TÜRLERİ VE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Mustafa ÇALIŞKAN*†                Yunus MENCİK‡ 
 

Öz 

Gerek ülkemiz açısından gerekse dünya devletleri açısından oldukça önemli bir yer olan İstanbul birçok amaçla 
Türkiye’ye gelen turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Gerek iç göçlerle gerekse yabancı turistlerle çeşitlenen 
İstanbul kozmopolitan bir şehir yapısında olduğu görülmektedir. Bu çeşitliliğin getirmiş olduğu dil, kültür ve din 
zenginliğinin yansıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiği ve bireyi bazen suçun mağduru bazen de suç 
olayının faili durumuna düşürdüğü görülmektedir.  

Söz konusu İstanbul’da yabancı ülke vatandaşlarının sayısının oldukça fazla olması suç olaylarında ne derece 
müdahil oldukları konusunda merak uyandırmıştır. Dolayısıyla İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sayısal 
durumu ile şüpheli olarak karıştıkları suç türleri ve en çok hangi suçlarda şüpheli konumunda oldukları ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün 2001-2014 
yılları arasında İstanbul’a gelen yabancı turistlerin karıştıkları suç şüphesi olaylarının veri istatistikleri ile 
İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan veriler kullanılarak amaca ulaşılmaya 
çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Suç, Yabancı Suçlular, Yabancı Şüpheliler, Yabancı Turistler. 

 

THE TYPES OF THE CRIME THAT TOURISTS VISITING TURKEY AS SUSPECTS GET 
INVOLVED AND THE COMPARISONS OF THEIR NUMBERS 

 

Abstract 

Istanbul, an important place for both our country and the world states, host to the tourists visiting Turkey with 
many purpose. It is seen that Istanbul, whether became varied with domestic migration or with foreign tourists, is 
a cosmopolitan city. Together with its benefits (richness) like language, culture and religious, some problems can 
accompany. It occurs that it makes person sometimes the sufferer of a crime, sometimes the offender of a crime.  

That the population of foreign citizens is quite much in Istanbul has aroused curiosity about what extent they get 
involved in crime incidents. Thus, it is tried to be revealed  that numerical case of the foreign tourists visiting 
Turkey, the crime types that they get involved as suspects and at what crimes they are offender mostly. Within 
this context, data statistics by Istanbul Security Directorate Foreigner’s Department about the crime incidents of 
the foreign tourists they get involved who visited Turkey between 2001 and 2014 and the statistics published by 
Provincial Directorate of Culture and Tourism have been used and tried to achieve a goal. 

Keywords: Crime, Foreign Criminals, Foreign Suspects, Foreign Tourists. 

 
GİRİŞ 
Günümüz hukuk sisteminde suç örgütlerinin uluslararası alanda faaliyette bulunmaları 
nedeniyle devletlerarası hukukta suç örgütleri ile mücadele ve suç işleyenlerin cezasız 
kalmasını önlemek amacıyla ikili ve çok taraflı birçok anlaşmalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
devletlerin uluslararası sözleşme hükümlerinin gereğini yerine getirip getirmediklerini 
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denetlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir takım uluslararası yargı 
mekanizmaları kurulmuştur.  

Ülkemize her yıl dünyanın farklı ülkelerinden çeşitlik amaçlarla çok sayıda yabancı turist 
gelmektedir. Gezi, eğitim, ticaret vb. amaçlarla gelen yabancı ülke vatandaşları ülkemizde 
bulundukları zaman diliminde değişik suçlara maruz kalarak mağdur oldukları gibi bazen de 
suç olaylarının içinde bulunarak şüpheli veya sanık konumunda oldukları görülmektedir.  

Gelişen teknoloji ve buna paralel olarak ulaşım araçlarının çoğalması ve kısa sürede dünyanın 
farklı ülkelerine seyahat edebilme imkanının ortaya çıkması ile Türkiye’ye gelen yabancı 
turist sayısında son on yıl içinde ciddi bir artış olmuştur. Ticaret, sağlık, ziyaret, tatil, eğitim 
ve hatta illegal amaçlı Türkiye’de bulunanlarda olmaktadır.  

Türkiye’ye gelen turistler gelme amaçlarına göre uzun ve kısa süreli kalmaktadır. Özellikler 
son yıllarda Türkiye ile birçok ülkenin vize uygulamasının kalkmasıyla ülkeye giren yabancı 
turist sayısı artışı devam etmektedir. Türkiye’ye gelen yabancı turistler hiç kuşkusuz büyük 
çoğunluğu; Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kalabalık şehri olan İstanbul’a gelmektedir. 
Özellikle ticaret, çalışma ve turizm amacıyla İstanbul’a gelen yabancı turistler suç vakalarıyla 
karşılaşmaktadırlar. Genel itibariyle suç olaylarında mağdur konumunda oldukları görülse de 
suç olaylarının faili durumunda oldukları da görülmektedir. Bu çalışma ile İstanbul’a gelen 
yabancı turistlerin suç şüphelisi olarak karıştıkları suç olaylarının türü ve sayılarının yıllara 
göre değişimi ortaya konmaktadır. Yabancıların müdahil oldukları suç tür ve sayıları ortaya 
konurken aynı zamanda suça iştirak eden yabancı turistlerin milliyetleri ve İstanbul’a en fazla 
gelen milliyetler itibariyle karşılaştırma yapılmaktadır.  

Çalışma örnekleminin İstanbul seçilmesinin amacı ise yabancıların sayısının ve çeşitliliğinin 
İstanbul’da oldukça fazla olması ve İstanbul’un Türkiye ve dünya açısından önemli konumda 
olmasındandır. Dolayısıyla bu çalışmayla İstanbul’a çeşitli amaçlarla gelen yabancı turistlerin 
müdahil oldukları suç olaylarını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yabancılar Şube 
Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak bilimsel analizini yapmak amaçlar arasında yer alırken, 
bu çalışmanın bilime ve ilgililere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.   

 
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
1.1. Suç Kavramı 
Suç, günümüzde güncelliğini koruyan önemli toplumsal problemlerin başında gelmektedir. 
Toplumda sürekli işlenen suç olaylarının, önemli güvenlik sorunu yarattığı bilinmektedir. Suç 
bazı türleri hem mağdur hem de failde izleri uzun yıllar devam eden sosyal bir sorun 
olabilmektedir. Bu sosyal problem, insanların can güvenliğinin yanı sıra, sahip oldukları 
servetleri açısından da önemli bir tedirginlik ve korku kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
sosyal bilimlerdeki araştırma literatürüne bakıldığında,  suç araştırmalarının günümüzde 
önemli çalışma konuları içerisinde yer aldığı gözlemlenmektedir. Ancak, suç kavramı oldukça 
kompleks bir nitelik sergilediğinden suçluluğun multi-disipliner bir yaklaşım içerisinde ele 
alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Suç, hukuksal, sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. pek çok alanda tanımı yapılan bir 
olgudur. Basit tanımıyla suç, ülkelerin kanunlarına aykırı davranış sonucunda ceza yaptırımı 
olan fiiller olarak tanımlanmaktadır. Hukukçu Hakeri suçu “kanunun bir ceza hukuku 
yaptırımı ile karşıladığı fiildir” (Hakeri, 2012:101) şeklinde tanımlamaktadır.  
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Hançerlioğlu (2001:357)’da suçu “Töreye ya da yasaya aykırı davranış. Suç tarihin belli 
döneminde gerçekleşen koşulların zorunluluğuyla ortaya çıkan ve bir süre sonra ortadan 
kalkacak olan tarihsel ve toplumsal olgu” şeklinde tanımlamaktadır. 

Yine literatürde suçla ilgili birçok kavrama rastlamaktayız. Bunlardan Jhering suçu toplumsal 
yaşamı engellemeye yönelik saldırılar; Durkheim toplumda oluşmuş kuralların ihlal edilmesi; 
Stanciu toplum tarafından kabul edilen kuralların ihlalinin yine toplumun çoğunluğu 
tarafından tehlikeli olarak görülen icra hareketleri (Dönmezer, 1994:45-47) olarak 
tanımlamışlardır. Genel itibariyle bu kişilerin suç tanımlaması sosyolojik olup yazınsal 
metinlerden ziyade toplumda oluşturulmuş sosyal kontrol mekanizmaların ihmal edilmesi 
olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımlamalar benzer olarak suç, aynı zamanda yasal bir etiket olup belirli bir zaman 
diliminde toplumun değer sistemiyle tanımlanır. Belli bir zamanda suç sayılan aynı eylem 
başka bir zaman diliminde suç sayılmayabilir. Bir dönem suç olan unsurlar zamanla suç 
olmaktan çıkıyor ya da suç sayılmayan bazı unsurla zamanla suç sayılabiliyor. Aynı zamanda 
bir toplumda suç sayılan bir eylem başka bir toplumda suç olmuyor. Örneğin homoseksüellik 
İngiltere’de anormal bir durum olarak görülmezken yakın geçmişte Hindistan'da anormal 
olarak karşılanmaktaydı. Başka bir örnek olarak çok evlilik Hindistan Müslümanları için 
yasalken Hindular için yasal değildir (Rao, 1988: 189). Benzer şekilde bir başka örnek ise 
olağan durumlarda adam öldürmek suç iken savaş halinde öldürmek suç sayılmamaktadır 
(Bozkurt, 2006: 175). Ülkemizden örnek verecek olursak zina yapmak ülkemizde geçmiş 
dönemde suç olarak değerlendirilirken günümüzde suç olmaktan çıkmıştır. Yani eylemlerin 
neticesindeki olumlu ya da olumsuz dönütler şartlara, durum ve zaman göre değiştiğini 
söyleyebiliriz. 

İçli (1993:7)’de suçun evrenselliğinden bahsetmekte ve tarihsel süreç için tüm toplumlarda 
olduğuna ve gelecekte oluşabileceğine vurgu yapmaktadır. Ayrıca İçli (1993:7) suçun göreceli 
olduğunu yani yukarıda da bahsedildiği üzere suçun ülkelere göre değiştiğine işaret 
etmektedir. Hukukçu ve aynı zamanda kriminoloji üzerine araştırmalar yapan Dönmezer 
(1984: 61)’in suç hakkındaki düşünceleri de esasında bu tanımlamalara benzerdir. Dönmezer 
suçu, topluma zarar verdiği ya da topluma karşı tehlikeli olan fiillerin hukuk sistemi 
tarafından kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve hareket olarak 
değerlendirmektedir. Aynı zamanda tarihsel süreç içinde topluma zarar verdiği ya da tehlikeli 
olduğu kabul edilen davranışlara kanun koyucular tarafından ceza yaptırımı uygulandığına 
işaret etmektedir.  

Suç bilimcilerin suça bakışı ise suçun bir patolojik vaka olduğunu öne sürerler. Ancak 
sosyolog Durkheim ise suçun/suçluluğun tüm toplumlarda her türden görüneceğine işaret eder 
ve her yerde ve her zaman suç oluşacak insan potansiyelinin varlığına dikkat çeker (Korkmaz 
ve Kocadaş 2006: 91). Hatta Durkheim suçu normal, zorunlu ve yararlı olduğuna işaret ederek 
suç gibi sapma davranışların toplumun gelişimi açısından olumlu olacağını işaret etmektedir. 
Bu düşünceye benzer birçok yazarda toplumlarda sapıcı eylemlerin bulunmaması toplumları 
yerinde sayan ilerleme kat edemeyen toplumlar olarak değerlendirmektedir (Dönmezer, 
1981:65). Bu düşünce belki çok dar anlamda geçerli olmaktadır. Bu doğrultuda bazı sapma 
davranışları olumlu sonuçlar doğurabileceği fakat tüm sapkın davranışların toplumlar için 
yarar sağlamayacağı da aşikardır.  

Suç kavramı hakkında yapılan tüm bu tanımlama ve yorumlar bir ülkenin kendi kanunları 
olsada bu kurallara uymak sadece kendi vatandaşlarını değil ülkeye giriş yapmış olan yabancı 
ülke vatandaşlarını da kapsamaktadır. Ancak suç olayına karışan yabancıların vatandaşı 

http://www.akademikbakis.org/


           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

74 
 

olduğu ülke ile karşılıklı hukuki anlaşmalar da göz önünde bulundurulmakta ve hukuki 
işleyişte farklılıklar olabilmektedir. 

1.2. İstanbul’a Gelen Yabancı Turistlerin Sayısal Durumu 
Öğrenim, çalışma, araştırma, ticaret, turistik vb. sebepler ile uzun veya kısa süreli vize alarak 
ya da vize muafiyetinin sağlamış olduğu kolaylıktan yararlanarak İstanbul’a yabancı turistler 
gelmektedir.  

 Türkiye’ye farklı amaçla giriş yapan yabancı turistlerin bunların içerisinde günü birlik olarak 
İstanbul’a girenler dahil olmak üzere sayısal durumları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 1: İstanbul’a Gelen Yabancıların Ülkelere Göre Dağılımı 

ÜLKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Almanya 892,968 986,099 1,071,427 1,179,397 1,205,976 1,298,235 1,006,495 986,560 
Rusya 
Federasyonu 407,431 489,766 537,784 573,528 589,950 489,014 297,723 494,084 

İngiltere 359,634 391,845 441,870 456,172 497,561 527,334 371,526 380,943 

İtalya 403,579 407,183 428,927 437,552 466,030 351,338 168,083 163,034 

Irak 94,082 155,619 212,924 241,262 354,063 492,318 280,092 517,653 

Fransa 342,298 399,620 436,686 478,258 494,315 464,262 362,947 370,517 

İran 272,927 361,558 395,122 386,339 590,920 755,707 648,176 900,810 

A.B.D 361,008 444,894 485,086 503,019 533,442 562,377 319,273 270,887 

Hollanda 209,198 233,066 260,284 284,748 298,959 302,283 260,931 253,853 

Ukrayna 136,502 154,728 199,245 246,950 257,560 270,428 289,395 304,275 

Suriye 48,457 47,314 66,669 172,449 228,379 343,840 92,995 100,140 

Japonya 175,412 166,181 184,161 154,723 153,084 90,081 38,307 42,406 

İspanya 200,678 198,150 194,668 201,065 235,834 187,842 83,152 89,051 

Azerbaycan 138,600 154,179 200,067 228,630 240,433 229,375 188,199 216,162 

Güney Kore 101,334 129,222 140,519 166,363 225,593 202,424 97,411 109,113 

Türkmenistan 112,411 134,748 131,247 144,065 174,233 162,556 155,449 217,504 

Belçika 105,392 111,170 119,835 131,463 140,990 141,573 119,052 122,193 

Avusturya 115,557 133,299 146,676 162,874 167,036 174,239 136,773 138,493 

İsviçre 101,092 121,817 143,631 158,296 159,066 156,793 105,503 106,759 

İsrail 46,652 43,748 50,705 76,298 86,917 104,646 107,358 151,212 

Özbekistan  58,600 74,463 95,262 116,892 127,536 127,023 124,040 177,604 

Gürcistan 33,585 45,760 46,258 60,582 70,928 65,338 57,665 64,454 

Pakistan  19,838 22,928 25,509 32,022 45,803 56,169 47,995 72,664 
Moldova 
Cumhuriyeti 39,544 40,605 43,660 45,591 40,082 41,396 37,360 38,681 

Afganistan 7,634 10,694 25,144 15,128 17,381 27,001 42,958 38,487 

Diğer 2,176,567 2,599,213 4,379731 5,000598 5,646,888 6,089,320 4,771,624 4,513,056 

Toplam 6,960,980 8,057,869 9,381,670 10,474,867 11,842,983 12,414,677 9,203,987 10,840,595 
Kaynak: http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html, erişim tarihi: 02/03/2018. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıllık verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancıların sayısı; 
2010-2017 yılları arasındaki verilere göre en çok yabancının geldiği ülke Almanya olmuştur. 
Almanya, ikinci sırada gelen ülkeden iki katından daha fazla ziyarette bulunarak ilk sırada yer 
almaktadır. Türklerinde yurt dışında tercih ettikleri ülkeler arasında da Almanya ilk tercih 
edilen ülkeler arasında yer almaktadır. 

Türkiye’ye Almanya’dan sonra en çok gelen ülke vatandaşı 2010, 2011, 2012 ve 2013 
yıllarında Ruslar, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise İranlılar olmuştur. Üçüncü sırada 
ise; 2010 yılında İtalyanlar, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında ABD vatandaşları, 2014 yılında 
Ruslar, 2015 yılında ABD vatandaşları, 2016 yılında İngilizler ve 2017 yılında ise Ruslar 
olmuştur. Dördüncü sırada ise; 2010 yılında ABD, 2011 ve 2012 yıllarında İtalya, 2013 
yılında Fransa, 2014 yılında ABD, 2015 yılında İngiltere, 2016 yılında Fransa ve 2017 yılında 
İngiltere vatandaşları olmuştur. 

2010-2017 yılları arasındaki verilerden anlaşılacağı üzere İstanbul’a en çok Alman 
vatandaşlarının geldiği görülmektedir. Ayrıca Alman vatandaşlarının oranı kendine en yakın 
diğer ülkeden yaklaşık bazı yıllarda üç kat fazla olduğu görülmektedir. Almanya’dan sonra 
yıllara göre farklılık göstermekle birlikte Türkiye’ye en çok gelen yabancı ülke vatandaşları; 
Rus, İran, İngiliz, İtalyan, Fransız ve Amerikalılardan oluşmaktadır. 2014 yılından itibaren 
İstanbul’a gelen İranlıların sayısı dikkat çekici oranda artış göstermektedir. Hatta 2017 yılında 
İstanbul’a gelen Almanlarla (986,56) İranlıların (900,81) sayısı birbirine çok yakın olduğu 
görülmektedir. 

İstanbul’a gelen yabancı turistlerin yıllara göre dağılımını ise şu şekilde sıralamak 
mümkündür; 

Tablo 2: İstanbul’a Gelen Yabancı Turistlerin Yıllara Göre Dağılımı 
 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/Eklenti/53615,temmuz-2017pdf.pdf?0 , erişim tarihi: 
02/03/2018 

2000-2017 yılları arasında İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sayısı 2016 ve 2017 yıllarında 
küçük azalmalar olsada genel itibariyle artış olduğu görülmektedir. İstanbul’a gelen yabancı 
turistlerin yıllara göre artış miktarları göz önüne alındığında yakın zamanda İstanbul’a kendi 
nüfusu kadar yabancı turistin geleceği yorumu yapılabilir. 

 

 

 

Yıllar İstanbul Yıllar İstanbul 

2000 2.349.500 2009 7.509.741 
2001 2.510.763 2010 6.960.980 

2002 2.699.131 2011 8.057.869 
2003 3.151.739 2012 9.381.670 
2004 3.473.144 2013 10.474.867 

2005 4.849.353 2014 11.842.983 
2006 5.346.658 2015 12.414.677 
2007 6.453.553 2016 9.203.987 

2008 7.049.234 2017 10.840.595 
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2. YABANCI TURİSTLERİN ŞÜPHELİ OLARAK KARIŞTIKLAR SUÇLAR 
Yabancıların şüpheli olarak karıştıkları veya mağdur-müşteki oldukları suçların yıllara göre 
dağılımı, yıllar içerisinde artış veya azalış gösterip göstermedikleri suçların artış veya 
azalışının muhtemel nedenleri üzerinde durulması gerekmektedir. Bu başlık altında 
yabancıların 2001-2014 yılları arasında şüpheli olarak karıştıkları yabancıların daha çok hangi 
suç türlerinden dolayı şüpheli durumuna düştüğü tablolar halinde açıklanacaktır. Suç 
istatistiki verileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü kayıtlarından 
yararlanılarak oluşturulmuştur. İstanbul’a ve Türkiye’ye gelen yabancıların sayısal durumları 
ve oranları ise Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sayfasındaki verilerden 
yararlanılmıştır. 

Şüpheli kavramına bakıldığında ceza hukuku anlamında soruşturma evresinde suç şüphesi 
altında bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda soruşturmanın ne olduğundan da 
kısaca bahsetmekte fayda vardır. Soruşturma, suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 
düzenlenmesine kadar geçen evreyi ifade etmektedir. İddianamenin ise cumhuriyet savcısının 
hazırlamasıyla oluşmaktadır. Bu evrede meydana gelen fiille ilgili failin durumuna şüpheli 
denilmektedir (Parlar ve Hatipoğlu, 2007:410).  

Söz konusu olaylarda yabancıların şüpheli olduğu olaylarda hukuki süreç uluslararası 
anlaşmalar veya şüphelilerin vatandaşı olduğu ülkeyle karşılıklılık esasına göre hukuki süreç 
işlemektedir.  

Suç şüphesi altında bulunan yabancılar çeşitli suçların şüphelisi olmuş ve meydana gelen suç 
vakaları daha iyi anlaşılması açısından tablo haline dönüştürülmüştür. Veri analizi yapılırken 
çok az sayıda meydana gelen suç türleri “diğer” başlığı altında toplanmıştır. Ayrıca AİDS 
toplum sağlığını ciddi oranda etkilediği ve diğer hastalıklara nazaran dünyayı çok ciddi 
şekilde tehdit etmesi sebebiyle AİDS hastalığı ayrı bir madde olarak ele alınmıştır.  

Aşağıdaki tabloda İstanbul’a gelen yabancıların karışmış oldukları suç türlerinin yıllara göre 
dağılımları verilmiştir. 

Tablo 3: Yıllara Göre Yabancıların Karıştığı Suç Türlerinin Dağılımı 
S.NO Suç Türü 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

1 Resmi Belgede 
Sahtecilik 1684 2028 986 1163 1178 717 721 750 146 282 514 292 596 880 

2 Hırsızlık 1416 1073 385 688 502 457 328 281 272 247 218 191 350 385 

3 Vize İhlali 1395 1822 2962 2160 2532 1993 3620 4651 3589 2505 2195 1893 1561 2967 

4 İllegal Giriş 1084 1349 3419 1292 1435 1481 2718 4706 3539 3682 4933 2888 2919 3419 

5 İzinsiz Çalışma 1080 742 758 992 1175 1018 2194 949 285 230 378 449 352 758 

6 

Uyuşturucu 
Madde 
Bulundurma ve 
Kullanma 

596 1049 304 639 1066 630 393 327 253 176 173 153 202 304 

7 Fuhuş  585 770 900 754 699 909 797 641 540 530 829 423 543 893 

8 
Başkasına Ait 
Pasaport 
Kullanma 

450 532 15 0 16 0 11 5 0 0 0 0 12 15 

9 Giriş Yasağını 
İhlal 406 521 0 432 354 82 131 45 7 11 0 6 0 0 

10 Konsomatris 194 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 47 95 148 

11 Yaralama 230 141 30 54 19 14 46 7 0 0 0 26 28 27 
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12 Dolandırıcılık 188 112 21 51 56 52 49 29 17 44 54 50 27 21 

13 

5607 sayılı 
(kaçakçılıkla 
mücadele) K. 
Muhalefet 

150 141 12 222 273 25 19 24 3 5 76 0 8 9 

14 Hastalık 100 17 604 842 1068 606 756 531 528 485 252 211 441 603 

15 Yağma 90 48 0 27 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Görevli 
Memura 
Mukavemet 

52 23 9 19 11 0 6 0 0 0 0 14 4 6 

17 Tehdit 46 22 8 15 3 0 0 0 0 0 0 4 11 7 

18 Göçmen 
Kaçakçılığı 42 38 0 80 62 36 64 30 0 0 0 0 0 0 

19 
Cinsel 
Dokunulmazlığa 
Karşı Suçlar 

42 40 1 6 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 

20 6136 S. Kanuna 
Muhalefet  26 16 9 18 27 15 15 3 0 0 16 11 21 9 

21 

Kişiyi 
Hürriyetinden 
Yoksun 
Bırakma 

23 6 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 

22 Adam Öldürme 30 23 20 13 18 1 11 7 4 5 5 6 16 14 

23 Pasaport. Kan. 
Muhalefet 10 20 760 329 329 12 285 105 0 0 0 0 0 0 

24 AİDS 0 6 24 26 31 21 16 11 16 14 0 0 22 23 

 Diğer 1.388 799 480 806 2364 161 179 203 162 5 655 2.087 2.939 2.739 

 TOPLAM 11.307 11.338 11.855 10.628 13277 8.203 12.336 13.305 9361 8222 10.298 8753 10.147 13.227 

Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü 

Yıllara göre İstanbul’a gelen yabancıların sayılarına bakıldığında hızla arttığı görülmektedir. 
Birçok nedenden dolayı İstanbul’a gelen yabancılar kısa ve uzun süreli kalmaktadırlar. 
Ülkemizde kaldığı sürece Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını bilmeme gerekçesi de dahil olmak 
üzere birçok suç olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Bazı yabancılar kendi ülkelerinde işlemiş 
oldukları suçlardan dolay ülkemize geldikleri bazılarının ise suç işlemek amacıyla Türkiye’ye 
geldiği bilinmektedir.  

Yabancıların 2001-2014 yılları arası İstanbul’da karıştıkları suç türlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür; yıllara göre en çok suç olaylarının yaşandığı suç türleri ilk sıralarda verilmiştir. 
2014 yılı içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gelen suç vakaların içerisinde en çok olay 
resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılmıştır. Özellikle pasaport üzerinde değişiklikler 
yapmak, kimlik üzerinde değişiklikler yaparak suç fiiline karışmışlardır. İkinci en çok suç 
olayı Hırsızlık olayından dolayı işlem yapılmıştır. 

Üçüncü sırada en çok suç olayının vuku bulduğu eylem ise Vize İhlalidir. Ülkeye geliş 
amaçlarının dışında işler yapmak suretinde olan yabancılar için kayıtlara bu şekilde 
geçilmektedir. Örneğin öğrenci amacıyla gelip para kazanmak amacıyla çalışanlar bu gruba 
girmektedir. 

Dördüncü sen çok suç olayı ise illegal giriş yapanlardır. Bu kişiler genellikle yasadışı yollarla 
Türkiye’ye gelenlerden oluşmaktadır. Yine çeşitli amaçla Türkiye’ye alınmayan yabancıların 
ya da ekonomik yetersizliklerinden yasadışı yollarlar Türkiye’ye gelenlerden oluşmaktadır. 
Özellikle ekonomik düzeyi düşük ülkelerden çalışmak amacıyla gelenlerin karıştıkları suç 
türleridir. Beşinci en çok meydana gelen suç türü ise izinsiz çalışmadır. Yani Türkiye’de 
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çalışma izni olmayan yabancıların çalışması şeklindedir. Altıncı en çok işlem yapılan suç türü 
ise uyuşturucu madde kullanmak ve satmak amacıyla yakalananların oluşturduğu gruptur. 
Buna yakın suç türü ise fuhuş yapmak, fuhşa aracılık etmek ve fuhuş yaparak para kazanmak 
için cinsel yolla birleşenlerin oluşturduğu sınıftır. Türk Ceza Kanunu’nda fuhuş yapmanın suç 
olmadığı ancak menfaat karşılığında fuhuş yapmanın, fuhuşa yardım etmenin ve umuma 
mahsus yerlerde fuhuş yapmanın suç olduğunu belirtmekte fayda vardır (TCK 227. 
maddesinde detayları yer almaktadır). 

2014 yılı içerisinde İstanbul’da yabancı turistler hakkında toplam 11.307 suç olayı kayda 
geçmiştir.    

2013 yılındaki yabancıların karıştıkları suç türleri ise; ilk sırayı yine evrakta sahtecilik suçu 
yer almaktadır. 2028 kişi aynı şekilde pasaport, kimlik gibi resmi belgeler üzerinde değişiklik 
yaparak suç olayına karışmıştır. İkinci en çok meydana gelen suç türü ise 1822 kişinin kayda 
geçildiği vize ihlali suçu yer almaktadır. Üçüncü sırada 1349 kişi illegal yöntemlerle ülkeye 
giriş yaptıkları gerekçesiyle işlem yapılmıştır. Dördüncü sırada hırsızlık suç şüphesinde; 1073 
hırsızlık olayı kayda alınmıştır. Beşinci en çok meydana gelen olay 1049 suç olayına işlem 
yapılan uyuşturucu madde kullanma ve satma suç türüdür. Altıncı sırada 770 kişinin TCK’nın 
227. Maddesinde belirtilen fuhuş suçuna muhalefette bulunduklarından emniyet müdürlüğü 
kayıtlarına geçmiştir. 2013 yılında ise toplamda 11.338 suç olayı kayda geçmiştir. 

2012 yılında en çok meydana işlenen suç türü ise 3419 kişinin kayıt altına alındığı illegal 
yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan kişiler yer almaktadır. Daha sonra bunu 2962 kişinin vize 
ihlali suçlamasının yapıldığı yabancılar takip etmektedir. Diğer yıllara göre resmi belgede 
sahtecilik suçunda bu yıl düşme meydana gelmiştir. Fuhuş suçlamasına karşı yapılan işlemler 
yine orta seviyeler yer almaktadır.  

2001-2014 yılları arasında yabancı turistler hakkında kayda geçen suç türleri tablo.3’te 
belirtildiği gibi devam etmektedir.  

Yabancıların yıllara göre ülkemize gelme sayıları istatistiki rakamlarda 2016 ve 2017 yılında 
küçük ölçekte düşüş görülsede 2000’li yıllardan beri sürekli artış olduğu yönündedir. Fakat 
suç oranları baktığımıza geçmişteki işlenen suç oranları günümüzden fazla olduğu zamanlarda 
olmuştur. Bu bağlamda ülkeye gelen yabancıların sayısındaki artış miktarı suç sayılarının 
artacağı anlamına gelmemektedir. Suç oranların değişkenlik göstermesi ülke içindeki istikrar, 
kanunlar, siyasilerin ve yerli halkın tutumları, yabancıların geliş amaçları gibi birçok 
nedenlere bağlanabilir. 

Aşağıdaki tabloda ise İstanbul’da en çok suça karışan yabancıların milliyetlerine göre 
karıştıkları suç türlerinin yıllara göre dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 4: İstanbul’da Yıllara Göre Suça En Çok Karışan Milletlerin ve Karıştıkları Suç 
Türlerinin Dağılımı 

Yıllar 1. Sırada Suç türü 2. Sırada Suç türü 3. Sırada Suç türü 
2001 Moldova Vize ihlali Irak İllegal giriş Romanya Vize ihlali 
2002 Irak İllegal giriş Pakistan İllegal giriş Moldova Vize ihlali 
2003 Moldova Vize ihlali Pakistan İllegal giriş Ukrayna Vize ihlali 
2004 Pakistan İllegal giriş Moldova Vize ihlali Azerbaycan Vize ihlali 
2005 Pakistan İllegal giriş Moldova Vize ihlali Türkmenistan Vize ihlali 
2006 Moldova Vize ihlali Türkmenistan Vize ihlali Pakistan İllegal giriş 
2007 Türkmenistan Vize ihlali Pakistan İllegal giriş Moldova Vize ihlali 
2008 Türkmenistan Vize ihlali Pakistan İllegal giriş Moldova Vize ihlali 
2009 Türkmenistan Vize ihlali Moldova Vize ihlali Özbekistan Fuhuş 
2010 Türkmenistan Vize ihlali Özbekistan Vize ihlali Moldova Vize ihlali 
2011 Türkmenistan Vize ihlali Özbekistan Fuhuş Gürcistan İzinsiz çalışma 
2012 Türkmenistan Vize ihlali Gürcistan İzinsiz çalışma Özbekistan Fuhuş 

2013 Türkmenistan Vize ihlali Gürcistan Hırsızlık Suriye Resmi belgede         
sahtecilik 

2014 Türkmenistan Vize ihlali Gürcistan Hırsızlık Afganistan İllegal giriş 
Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü 

Dünyanın hemen hemen her yerinden İstanbul’a gelen yabancılar bilerek ya da bilmeyerek 
suç olaylarının içinde yer almaktadır. Bazılarının ise daha ülkeye giriş yapmadan suç 
olaylarını göze alarak girdikleri veri istatistiklerinden anlaşılmaktadır. Yasa dışı yollarla 
ülkeye girmenin yasak olmasına rağmen ihlal edilmektedir. Bu kapsamda İstanbul’da yıllara 
göre en çok suç olaylarına karışan milletlerin karıştıkları suç olayları şu şekilde aktarabiliriz; 
2014 yılında en çok suç eylemi Türkmenistan uyruklu vatandaşların işlediği kayda 
geçilmiştir. Türkmenistan vatandaşlarını en çok işlediği suç türü ise Vize ihlali şeklindedir. 
2007-2014 yılları arasında ülkemizde en çok suç olayını Türkmenlerin yaptığı ve suç türünün 
ise vize ihlali olduğu istatistiklerden anlaşılmaktadır. Türkmenlerin 2001 yılından günümüze 
kadar en çok suç türünün vize ihlali olduğu da görülmektedir. Kültür ve turizm bakanlığı 
kayıtlarında 2014 yılında İstanbul’a 174.233 Türkmen vatandaşı gelerek yabancılar içerisinde 
19. sırada yer almaktadır (Tablo.1).    

2014 yılında en çok suç işleyen ikinci sıradaki ülke Gürcistan uyruklu vatandaşlardır. En çok 
işledikleri suç türü ise “Hırsızlık” suçudur. Gürcistan vatandaşları da 2014 yılında 70.928 kişi 
ile yabancılar içinde en çok gelen 44. sırada yer almaktadır (Tablo.1). Gürcistan’dan sonra 
üçüncü sırada en çok suç olaylarına karışanlar ise Afganistan uyruklu vatandaşlardır. Afganlar 
ise en çok illegal yöntemlerle Türkiye’ye girmek isteyenler arasında yer almaktadır.  

2013 yılında en çok suç olayına karışanlar yine Türkmenler olmuştur. Türkiye’ye gelen 
yabancılar arasında 144. 065 kişi ile 22. sırada yer almaktadır (Tablo.1). Gürcistanlılar ise 
60.582 kişi gelerek 43. sırada yer almışlar ve en çok işledikleri suç türü yine hırsızlık 
olmuştur. En çok suç işleyen üçüncü sırada yer alan Suriyeliler ise 2013 yılında 172.449 kişi 
İstanbul’a gelmiş ve 15. sırada yer almıştır. Suriye’deki buhranlı durumdan ülkelerini terk 
edenlerin sayıları son zamanlarda milyon seviyelerine ulaşmıştır. Suriyeliler en çok resmi 
belgede sahtecilik suçlarından dolayı kayıtlara geçmiştir. 
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2001-2014 yılları arasındaki suç olaylarına bakıldığında ilk üç sırada Moldova, Irak, 
Romanya, Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, Suriye ve 
Afganistan yer almıştır. Son yıllarda özellikle Türkmenistan oldukça yüksek seviyede vize 
ihlali yapan ülkeler arasında ilk sırayı aldığı görülmektedir. Özellikle Moldova ve 
Özbekistan’dan uyruklu vatandaşların çok sayıda fuhuş amaçlı bulundukları istatistiki 
sonuçlar arasında yer almaktadır. 

  

SONUÇ 
İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yıllara göre arttığı görülmektedir. Özellikle Türkiye’ye 
göre daha az gelişmiş ülkelerden para kazanmak amacıyla gelen çok sayıda yabancı turist 
birçok suç olaylarına karıştıkları görülmektedir. Bu suçlar arasında en çok resmi belgede 
sahtecilik, vize ihlali yapanlar, fuhuş, izinsiz çalışanlar, uyuşturucu madde satışı yapanlar, 
dolandırıcılık, konsomatris olarak çalışanlar, insan ticareti gibi birçok suç eylemleriyle 
ülkemizi tehdit etmektedirler. Ülkemize ekonomik olarak kayıp yaşattıkları gibi fuhuş 
yaparaktan toplumun ahlaki çöküntüye girmesinde tehdit unsuru olabilmektedir. Bunların bir 
kısmı AİDS gibi ciddi derecede yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıklar taşınmakta bunun 
yanında diğer hastalıklarla toplumu hem maddi hem de ahlaki yönden zarar verdiği toplum 
nezdinden bilinmektedir.  

Yıllara göre bakıldığında İstanbul’a gelen turistlerin sayıları hızla artsada geçmişten beri 
meydana gelen suç olaylarının toplamında çok artış olmadığı görülmektedir. Hatta 2000’li 
yılların ilk dönemlerinde yabancıların karıştıkları suç eylemleri günümüzden daha fazla 
olduğu görülmektedir (Tablo.3). Bu bağlamda yabancıların sayısal olarak artması suçun 
artacağı anlamına gelmediğinin göstergesidir. Ülke yönetimi suçla mücadelede istikrarlı 
davrandığı müddetçe yabancıların sayısı artsada suç oranlarında ve mağdur sayısında düşme 
olacağı söylenebilir.  

İstanbul’a gelen turistlerin milliyetlerine bakıldığında 2010-2017 yılları arasında en çok 
Almanların geldiği görülmektedir (Tablo.1). Bunun yanında Avrupa ülkesinden de çok sayıda 
turist İstanbul’a gelmektedir. Ancak suç vakalarına karışan kişilerin milliyetine bakıldığında 
genellikle Orta Doğu ve Orta Asya ülke vatandaşlarının ilk sıralarda olduğu görülmektedir 
(Tablo.4).   

Özellikle son yıllarda yabancılar tarafından resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve vize ihlali 
suçlarında şüphelilerin sayısı diğer suçlara nazaran artış olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır 
(Tablo.3).  

Genel itibariyle İstanbul’a gelen yabancı turistlerin karıştıkları suç olaylarının belli suçlarda 
yığılma olduğu görülmektedir (Tablo.3). Aynı zamanda İstanbul’a gelen turistin milliyetleri 
açısından bakıldığında yine belli ülke vatandaşlarının yoğun bir şekilde suç şüphelisi olduğu 
görülmektedir (Tablo.4). Bu hususta İstanbul’un gerek bölge turizmi ve ticari ilişkiler gerekse 
bölgenin güvenliği için suç olaylarının minimuma indirilmesi için ilgili kurumların 
geliştirilmiş önleyici tedbirler almaları önerilebilir.  
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YÖNETİCİ DESTEĞİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR 

UYGULAMA* 
Süreyya ECE†           Selma GÜLTEKİN‡ 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların yönetici desteği aldıklarında örgütsel bağlılıklarının nasıl geliştiğini incelmektir. 
Çalışmada, örgütsel bağlılık ile yönetici desteği arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik bir model önerilmiş ve test 
edilmiştir. Araştırma örneklemi, bir kamu kuruluşunda görev yapmakta olan 150 çalışandan oluşmaktadır. 
Araştırmanın hipotezlerinin test edilmesi amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılanlar bakımından algılanan yönetici desteği 
ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, örgütlerin çalışanlarına yönetici desteği 
verdiklerinde örgüte bağlı, sadık çalışanlar yaratacağına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, 
Zorunlu Bağlılık. 

 

SUPERVISOR SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY IN THE 
PUBLIC SECTOR 

 

Abstract 

This study examines how organizational commitment enhances when employees receive support from their 
supervisors. In the study, a model has been proposed and tested to understand the relationship between 
organizational commitment and perceived supervisor support. The sample consists in 150 employees working in 
a public institution. Within the scope of the study Cronbach's alpha reliability analysis, correlation and regression 
analyses were applied to test the research hypotheses. Results show that there is a relationship between perceived 
supervisor support and organizational commitment. This indicates that organizations will create loyal and 
committed employees when they give managerial support to their employees. 

Keywords: Perceived Supervisor Support, Organizational Commitment, Affective Commitment, Normative 
Commitment, Continuance Commitment. 

 
GİRİŞ 
Örgütler, çalışanlarının bağlılık duyguları ile güçlüdür. Örgütlerin başarısı ve devamlılığı, 
çalışanların örgütlerine karşı geliştirdikleri bağlılık duyguları ile yakından ilişkilidir. Örgütsel 
davranış literatüründe örgütsel bağlılık konusu her zaman önemsenmiş ve birçok araştırmanın 
konusu olmuştur. Yapılan bu araştırmaların (Poyraz ve Kama, 2008; Bayram, 2005; Tutar, 
2007) sonuçlarına göre örgütsel bağlılığın birçok örgütsel çıktı ile olumlu yönde ilişkili olduğu 
görülmektedir. Özellikle, çalışanın örgütte kalıp kalmama kararı üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olan örgütsel bağlılık (Çekmecelioğlu, 2006) konusu bugün de önemini korumaktadır.  

Örgüt ile çalışan arasında gelişen örgütsel bağlılığın temelinde, kişinin ait olma ihtiyacı yatar. 
Bu nedenle örgütsel bağlılık psikolojik tabanlıdır ve kendiliğinden oluşmaz. Örgüt ile çalışan 
                                                           
* Bu çalışma 12-17 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri 
Kongresi’nde sunulmuştur. 
† Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
sureyyaece@yahoo.com 
‡ Dr. Arş. Gör, Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm ve İşletmecilik Yüksekokulu, selmagultekin@hotmail.com 
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arasındaki bu bağın oluşumunu etkileyen birçok değişken vardır. Bunlardan biri de yöneticinin 
çalışanına sunduğu destektir. Bu desteğin beklediği düzeyde olduğunu düşünen çalışan, örgütü 
ile güçlü bağlar geliştirmektedir. Buna karşın, çalışan bu desteğin beklediği düzeyde olmadığını 
düşünüyorsa uğradığı hayal kırıklığı sonucunda, örgüte bağlılık göstermemekte ve örgütün 
üyesi olarak kalmak istememektedir. Örgütte, yöneticiler tarafından desteklenen çalışanlar, 
örgütle duygusal bağlar geliştirmeye, örgütü ailesi gibi görmeye başlar. Yönetici desteği alan 
çalışanlar örgüte sadık, örgütün amaçlarına ulaşmasında yoğun çaba gösteren vefalı çalışanlara 
dönüşürler. Söz konusu çalışanlar, maddi zorunluluk gereği değil, gerçekten istedikleri için 
örgütte kalmaya devam ederler. Bu durum, çalışanlarıyla bütünleşmiş, güçlü bir örgütün 
oluşumuna zemin hazırlar.  

Türkiye gibi kolektivist ve güç mesafesi yüksek toplumlarda yöneticilerin, çalışan davranışları 
üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Çalışanların yöneticilere bağımlılığı yüksektir. Bu 
bağlamda örgütsel bağlılık ile yönetici desteği arasında güçlü bir ilişkinin olması 
beklenmektedir. Bu araştırmada, söz konusu iddiadan yola çıkarak, çalışanların yönetici desteği 
aldıklarında örgütsel bağlılıklarının nasıl geliştiği incelenmiştir.  

 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Psikolojik bir durum (Agarwala ve diğerleri, 2014) olan bağlılık, çalışanların örgütle ilişkilerini 
nitelendiren örgütte kalıp kalmama kararı üzerinde etkiye sahip olduğundan (Meyer ve Allen, 
1991) örgütsel davranış literatüründe birçok araştırma ve çalışmanın konusu olmuştur. Örgütsel 
bağlılık, çalışanın kendini örgütle ve onun amaçlarıyla özdeşleştirmesi ve onun üyesi olarak 
kalmak istemesi (Robbins ve Judge, 2012), çalışan ve örgüt arasındaki algılanan uyum 
(Bateman ve Strasser 1984), çalışanın işinin ve örgütün özelliklerini değerlendirmesi ile örgüte 
karşı gösterdiği bir tutum ve bunların sonucunda sergilenen olumlu davranışların bir göstergesi 
olarak kabul edilmektedir (Ergeneli, 2006).  
Bağlılık, yakın ilişki içerisindeki insanlar arasında gelişen, kişiyi bir ilişki ya da grupta tutan 
güçlerin tümü olarak tanımlanır (Taylor, Peplau ve Sears, 2012). Psikolojik araştırmalar 
(Bilgin, 2007) insanın rahatlatıcı bir figüre bağlanmasının, yaşamını sürdürmesinde önemli bir 
işlevi olduğunu savunmaktadır. Literatürde bağlılığın, iş ve meslekle ilişkilendirildiği 
görülmektedir. Örgütsel bağlılık, örgütün tüm planları içerisinde yer almayı, örgütü iyileştirmek 
için öneriler geliştirmeyi, örgütün imajı gibi işler için gönüllü olmayı, gerektiğinde örgüte daha 
çok çalışma süresi ayırmayı, görevleri zamanında tamamlamayı, örgütün kural ve 
yönetmeliklerine uygun davranmayı (O’reilly ve Chatman, 1986) gerektirir. Böylece, örgüt bir 
bakıma çalışanı egemenliği altına alarak onun örgütte kalmasını güvenceye alır (Başaran, 
1991). 
Meyer ve Allen (1991), bağlılığı duygusal, zorunlu ve normatif olarak sınıflandırmıştır. 
Duygusal bağlılık, çalışanların kendilerini örgüte duygusal bir bağ ve örgüte katılım ve aidiyet 
duygusuyla bağlı hissetmelerini ifade eder. Başka bir ifadeyle duygusal bağlılık, örgüt 
kimliğinin kabulüne (Meyer ve Smith, 2000) dayanır. Duygusal bağlılık düzeyi yüksek olan 
çalışanlar, çalıştıkları kurumda istekli bir şekilde işlerine devam etmek isterler. Zorunlu 
bağlılık, kurumdaki işi bırakmanın maliyetinin farkındalığı ile ilgilidir. Zaman içerisinde 
çalışanın örgütten ayrıldığında kaybetmek istemeyeceği bazı kazanımları olmuştur (Ergeneli, 
2006). Zorunlu bağlılık duygusuna sahip çalışanlar, kurumda mecbur kaldıkları için çalışmaya 
devam ederler. Bağlılığın bir diğer boyutu olan normatif bağlılık ise bireyde kurumda kalmasını 
sağlayan bir yükümlülük hissi oluşturur. Yüksek düzeyde normatif bağlılık duygusuna sahip 
çalışanlar, ahlaki ya da etik nedenlerle örgütte kalmaları gerektiğini düşünürler (Shepherd ve 
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Mathews, 2000). Çalışanlar bağlılığın her üç çeşidini de farklı düzeylerde tecrübe edebilirler 
(Agarwala ve diğerleri, 2014). Bağlılığın normatif bileşeni kişinin kendisini, çalıştığı örgüte 
karşı sorumlu hissetmesidir (He, Lai ve Lu, 2011). Genel olarak bağlılık tutumunun, 
çalışanların, kendileri ve işverenleri arasındaki ilişkiyi düşünürken yavaş yavaş fakat sürekli 
olarak geliştiği görülmektedir (Mowday ve Steers, 1979). 

Çalışanları örgüte bağlayan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de yönetici desteği 
algısıdır. Yönetici desteği, yönetici ile çalışan arasındaki pozitif iş ilişkisi olup, çalışanların 
daha iyi performans gösterebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Bhanthumnavin, 
2003). Örgütsel davranış açısından çalışanlar işleri yapan, yönetici ise çalışanları destekleyen 
kişidir. Yönetici desteğinin yönü, çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesidir 
(Başaran, 1991). Araştırmacılar, algılanan yönetici desteğini, çalışanların yöneticilerin 
katkılarına verdiği değerin ve refahlarına gösterdiği ilginin derecesi olarak tanımlamaktadırlar 
(Casper vd., 2011). Destekleyen yönetimin uygulandığı örgütlerde, çalışanların üretim 
davranışlarının, iş doyumlarının, örgütü yaşatma, örgüte uyum ve örgütün yönetimine katılma 
davranışlarının arttığı gözlenmektedir (Likert, 1961; Davis, 1972 aktaran Başaran, 
1991).Yapılan bir çalışmada düşük yönetici desteğinin çalışanlarda depresyon ve anksiyete 
bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıklara yol açtığı bulunmuştur (Sinokki ve diğerleri, 2009). 
Örgüt içerisinde, çalışanların, yöneticilerini destekleyici gördüklerinde örgütlerini de 
destekleyici algıladıkları görülmektedir (Rhoardes ve diğerleri, 2001). Çalışanların örgütsel 
destek algısı yüksekse, örgütsel vatandaşlık davranışı göstermektedir (Vandenberghe ve 
diğerleri, 2007).  
Bir yönetici, çalışanlarını ve onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Ayrıca yönetici 
çalışanlarda, yönetimin kendilerini önemsediğini ve örgüte yaptıkları katkının farkında olduğu 
konusunda bir algı oluşturmalıdır (Burns, 2016; Rafferty ve Griffin, 2004). Bu algı, çalışanlar 
ile örgüt arasında bir bağlılık oluşturabilecektir. Bu konuda Amerika’da bir danışmanlık 
firmasında çalışan kişilerle yapılan bir araştırmada, algılanan yönetici desteği ile bağlılık 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Erickson ve Roloff, 2008).  

Yönetici desteği, örgütsel destekten farklı bir kavram olmasına rağmen çalışanlar, yönetici 
desteğini örgütsel destek olarak yorumlayabilmektedirler. Başka bir ifadeyle yönetici, örgütün 
temsilci olarak görülebilmekte ve bu nedenle onlardan gelen destek, örgütsel destek olarak 
algılanabilmektedir (Güney ve diğerleri, 2007; Casper ve diğerleri, 2011; Eisenberger ve 
diğerleri, 1986, aktaran Emhan ve diğerleri, 2013). Shanock ve Eisenberger (2006) ise 
çalışanların yönetici desteği algılamaları sonucunda örgütsel destek algısına da sahip 
olacaklarını ileri sürmüştür. Araştırmacılar yönetici desteğinin, algılanan örgütsel destek 
üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu vurgulamışlardır (Shanock ve Eisenberger, 2006). 

Bu çalışmada, örgütsel bağlılık boyutları açısından incelenmiş olup, algılanan yönetici 
desteğinin bağlılığın boyutları açısından ilişkisi araştırılmıştır. Bu konuda daha önce yapılan 
algılanan yönetici desteğinin, örgütsel bağlılığın boyutları üzerindeki etkisine yönelik araştırma 
sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

1.1. Algılanan Yönetici Desteği ve Duygusal Bağlılık 
Duygusal bağlılık çalışanın, çalıştığı örgütün amaçlarına inanmasını ve söz konusu amaçlara 
ulaşılması için istekli davranmasını sağlar. Duygusal bağlılığa sahip bir işgören kendisini örgüt 
kimliği ile özdeşleştirir (Çekmecelioğlu, 2006). İşgörenlerin, çalıştıkları örgütün kendilerine 
yönelik olarak sergilediği davranışları nasıl algıladığına göre örgüte yönelik duygusal 
bağlılıkları değişebilmektedir. Dolayısıyla algıladıkları destek ölçüsünde duygusal 
bağlılıklarının artması muhtemeldir (Güney, Akalın ve İlsev, 2007). 
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Rousseau ve Aubé (2010)’ye göre bireyin kendisine en yakın yönetici ve çalışma arkadaşları, 
olumlu iş tecrübesi oluşturan bir destek sağlayabilir ve bunun sonucunda da birey, örgüte 
duygusal bağlarla bağlanabilir. Çünkü duygusal açıdan iş tecrübesine sahip olan çalışanlar 
zamanla, çalıştıkları örgütle duygusal bir bağ geliştirirler. Kanada’da bir sağlık kuruluşunda 
görevli 215 kişiyle yapılan araştırmada, yönetici desteğinin, çalışanın örgüte yönelik duygusal 
bağlılığı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Rousseau ve 
Aubé, 2010). 

Çin’in Guangdong şehrindeki otellerde çalışan 210 kişiyle yapılan bir araştırmada yönetsel 
desteğin, çalışanların duygusal bağlılığını arttırdığı belirlenmiştir (He, Lai ve Lu, 2011). 

Kırgızistan’da banka çalışanlarıyla yapılan başka bir araştırmada, yönetici desteği ile duygusal 
bağlılık arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (Özbek ve Kosa, 2009). İstanbul’da yapılan 
başka bir araştırmada da bu sonucu destekleyen bulgular elde edilmiştir (Çakmak-Otluoğlu, 
2012). 

Brezilya’da farklı sektörlerde çalışan 168 kişiyle yapılan bir diğer çalışmada, katılımcıların 
algıladıkları yönetici desteği arttıkça örgüte yönelik duygusal bağlılıklarının da arttığı sonucu 
elde edilmiştir (Casper ve diğerleri, 2011). 

Norveç’te yapılan başka bir çalışmada da algılanan yönetici desteğinin, duygusal bağlılık 
üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Kuvaas ve Dysvik, 2010). Kore’de 
yapılan bir araştırma sonucunda, yönetici desteği ile duygusal bağlılık arasında pozitif ilişki 
bulunmuştur (Chang, 1999). Güney Afrika’da yapılan çalışma, yönetici desteğinin, duygusal 
bağlılık üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Döckel, Basson ve Coetzee, 
2006). 

Rhoades ve arkadaşları (2001) tarafından A.B.D.’de yapılan bir araştırmada, algılanan yönetici 
desteğinin, çalışanların örgüte olan duygusal bağlılığı ile ilişkili faktörlerden biri olduğunu 
ifade etmişlerdir. A.B.D.’de yapılan başka bir araştırmada da yönetici desteği olan çalışanların 
duygusal bağlılık düzeyinin, yönetici desteği olmayanlara göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür (Payne ve Huffman, 2005). 

Bursa’da 205 hastane çalışanıyla yapılan araştırmada algılanan örgütsel desteğin, duygusal 
bağlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Güney, Akalın ve İlsev, 2007). 

Yukarıda verilen araştırmaların sonuçlarına göre aşağıdaki hipotez kurulmuştur: 

Hipotez1: Algılanan Yönetici Desteği, Duygusal Bağlılık üzerinde pozitif yönde bir etkiye 
sahiptir.  

1.2. Algılanan Yönetici Desteği ve Normatif Bağlılık 
Normatif bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte yönelik olarak sadakat ve sorumluluk 
duygularından dolayı örgüte duyduğu bağlılıktır (Polatçı, Ardıç ve Türkan, 2014). Normatif 
bağlılıkta toplum normları ve değerleri etkilidir (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2010). Buna göre 
çalışanlar doğru ve ahlaki olduğuna inandıkları için örgüte bağlılık duyarlar.  

Çalışanlar, örgüte karşı olumlu duygulara sahip olduklarında, örgütte kalmaya devam 
edeceklerdir (He, Lai ve Lu, 2011). Yöneticilerinden destek alan çalışanların, kurumlarına karşı 
olumlu duygular geliştirecekleri ve bu durumun da çalışanlarda normatif bağlılık oluşturacağı 
düşünülebilir. Meyer ve diğerleri (1991), yöneticilerin, çalışanlara ödüller sunmalarının veya 
çalışanlarının eğitimi için gerekli olan maliyetleri üstlenmeleri gibi destekleyici davranışlarının, 
çalışanların normatif bağlılığını geliştirebileceğini ifade etmişlerdir. 
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Pohl ve arkadaşları (2016)’nın Belçika’da yaptığı araştırmada, algılanan yönetici desteğinin, 
normatif bağlılık üzerinde pozitif etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. İstanbul’da yapılan başka bir 
araştırmada da algılanan yönetici desteği ile normatif bağlılık arasında pozitif bir ilişki 
bulunmuştur (Çakmak-Otluoğlu, 2012). Çin’de yapılan başka bir araştırmada ise yönetsel 
desteğin, duygusal bağlılığı geliştirmek suretiyle normatif bağlılığı dolaylı olarak arttırdığı 
belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, yönetsel desteğin normatif bağlılık üzerinde doğrudan 
anlamlı bir etkisi bulunamamıştır (He, Lai ve Lu, 2011). Güney Afrika’da yapılan bir araştırma 
da yönetici desteğinin, normatif bağlılık üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir 
(Döckel, Basson ve Coetzee, 2006). 

Algılanan yönetici desteği ile normatif bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan bu 
araştırmaların sonuçlarına dayanarak bu çalışmanın ikinci hipotezi şu şekilde kurulmuştur: 

Hipotez2: Algılanan Yönetici Desteği, Normatif Bağlılık üzerinde pozitif yönde bir etkiye 
sahiptir. 

1.3. Algılanan Yönetici Desteği ve Zorunlu Bağlılık 

Örgütsel bağlılığın zorunluluk boyutu, çalışanın çıkara dayalı kaygılarından kaynaklanmaktadır 
(Çekmecelioğlu, 2006). Zorunlu bağlılığın oluşmasını sağlayan iki faktör vardır; yatırımlar ve 
alternatif iş fırsatlarının yokluğu (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2010).  

Casper ve arkadaşları (2011) tarafından Brezilya’da yapılan bir çalışmada, algılanan yönetici 
desteği ile zorunlu bağlılık arasında negatif, ancak anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur. 
İstanbul’da yapılan başka bir araştırmada da aynı şekilde söz konusu iki değişken arasında 
negatif, ancak anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur (Çakmak-Otluoğlu, 2012). Avustralya’da 
yapılan bir araştırmada da bu sonucu destekler şekilde tespit edilen negatif yönlü ilişki, anlamlı 
bulunamamıştır (Iverson ve Buttigieg, 1999). 

A.B.D.’de yapılan bir araştırmada ise yönetici desteği alan çalışanların zorunlu bağlılık 
düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Payne ve Huffman, 2005). 

Kore’de yapılan bir araştırmada, yönetici desteği ile zorunlu bağlılık arasında bir ilişki 
bulunamamıştır (Chang, 1999). Aynı şekilde Güney Afrika’da yapılan bir araştırma sonucunda 
yönetici desteğinin, zorunlu bağlılık üzerinde doğrudan bir ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir 
(Döckel, Basson ve Coetzee, 2006). 

Daha önce değinildiği gibi bazen çalışanlar, yöneticiden gelen desteği, örgütsel destek olarak 
da algılayabilmektedir (Güney ve diğerleri, 2007; Casper ve diğerleri, 2011; Eisenberger ve 
diğerleri, 1986, aktaran Emhan ve diğerleri, 2013). Kaplan ve Öğüt (2012) yaptıkları 
araştırmada, işgörenlerin algıladıkları örgütsel destek ile zorunlu bağlılık arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaya çalışmışlardır. Nevşehir’de yürüttükleri bu çalışmada, örgütsel destek ile 
zorunlu bağlılık arasında negatif bir ilişki bulmuşlardır (Kaplan ve Öğüt, 2012). 

Yukarıdaki araştırma sonuçlarına göre üçüncü hipotez aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

Hipotez3: Algılanan Yönetici Desteği, Zorunlu Bağlılık üzerinde negatif yönde bir etkiye 
sahiptir. 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEM VE ÖRNEKLEM 
Bu çalışmada, bir örgüt içerisinde çalışanlar tarafından algılanan yönetici desteğinin, onların 
örgüte bağlılıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Daha önce yapılan bazı araştırmalar (Emhan 
ve diğerleri, 2013; He ve diğerleri, 2011; Kidd ve Smewing, 2001; Gilbert ve diğerleri, 2011; 
Rousseau ve Aubé, 2010), yönetici desteğinin çalışanın örgütsel bağlılığı üzerinde pozitif ve 
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirlemiştir.  

Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezlere göre Şekil 1’deki model oluşturulmuştur: 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli. 

Bu çalışma, bir kamu kuruluşunda kamu çalışan 150 kişiye anket uygulanarak yapılmıştır. 
Algılanan yönetici desteğini ölçmek amacıyla Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen 11 
ifadeli bir ölçek kullanılmıştır. Çalışanların bağlılığını ölçmek için ise Meyer ve arkadaşları 
(1993) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Söz konusu ölçek duygusal bağlılık, normatif 
bağlılık ve zorunlu bağlılık olmak üzere 3 boyuttan oluşmakta olup, her boyut 6 ifadeyle 
ölçülmektedir. Literatürdeki bulgulardan yola çıkarak geliştirilen modelde, çalışanların yönetici 
desteği aldıklarında örgütsel bağlılıklarının nasıl geliştiği incelenmiştir. Elde edilen veriler, 
Cronbach Alfa güvenilirlik analizi, Korelasyon ve Regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir.  

 

3. BULGULAR 

Çalışmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 37 olup, %44’ü kadın, %56’sı erkeklerden 
oluşmaktadır. Ortalama çalışma süresinin 10 yıl olduğu görülmüştür. Değişkenlere ait 
tanımlayıcı istatistikler ve aralarındaki korelasyon katsayıları Tablo 1’de gösterilmiştir: 

 
Tablo 1: Değişkenlere ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Aralarındaki Korelasyon. 

Değişkenler Ortalama SS 1 2 3 4 

1. AYD 3,13 1,29 (.98)    

2. DB 3,18 .76 .622** (.84)   

3. NB 3,08 1,04 .61** .56** (.87)  

4. ZB 3,45 .67 -.172* -.32** -.004 (.77) 

AYD= Algılanan Yönetici Desteği; DB= Duygusal Bağlılık; NB= Normatif Bağlılık; ZB= Zorunlu Bağlılık 
*p< .05; **p< .01; N=150 
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Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda Algılanan Yönetici Desteği ölçeğinin Cronbach 
Alpha değerinin .98; Örgütsel Bağlılık ölçeğinin Duygusal Bağlılık boyutunun .84; Normatif 
Bağlılık boyutunun .87 ve son olarak da Zorunlu Bağlılık boyutunun .77 olduğu belirlenmiştir. 
Korelasyon analizi sonuçlarına göre Algılanan Yönetici Desteği ile Duygusal Bağlılık (r=.622, 
p< .01) ve Normatif Bağlılık (r= .61, p< .01) arasında pozitif korelasyon mevcuttur. Ancak 
Algılanan Yönetici Desteği ile Zorunlu Bağlılık ( -.17, p< .05) arasında negatif korelasyon 
bulunmuştur. 
Daha önce yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak oluşturulan hipotezlerin test edilmesi için 
basit regresyon analizleri yapılmıştır. H1 hipotezini test etmek için yapılan Basit doğrusal 
regresyon analizi sonuçları, Tablo 2’de gösterilmiştir: 

 
Tablo 2: Algılanan Yönetici Desteği & Duygusal Bağlılık Regresyon Analizi. 

 Beta t R R² F p 
Duygusal 
Bağlılık 

.62 9.67 .62 .39 93.46 .000 

Bağımlı Değişken= Duygusal Bağlılık; Bağımsız Değişken= Algılanan Yönetici Desteği 
 

Algılanan Yönetici Desteğinin bağımsız değişken, Duygusal Bağlılığın ise bağımlı değişken 
olacak şekilde oluşturulan regresyon eşitliği R² oranı .39 olmak üzere anlamlı bulunmuştur 
(F(1,148)=93.46, p< .01). Buna göre katılımcıların algıladıkları yönetici desteği düzeyi bir 
birim arttığında, duygusal bağlılık düzeyi .365 (standardize olmayan katsayı B=.365) birim 
artmaktadır. Bu sonuç, “Algılanan Yönetici Desteği, Duygusal Bağlılık üzerinde pozitif yönde 
bir etkiye sahiptir” şeklinde kurulan H1 hipotezini doğrulamaktadır. 

H2 hipotezini test etmek için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmiştir: 
 

Tablo 3: Algılanan Yönetici Desteği& Normatif Bağlılık Regresyon Analizi. 
 Beta t R R² F p 

Normatif Bağlılık .61 9.36 .61 .37 87.58 .000 
Bağımlı Değişken= Normatif Bağlılık; Bağımsız Değişken= Algılanan Yönetici Desteği 

 
Algılanan Yönetici Desteğinin bağımsız değişken, Normatif Bağlılığın ise bağımlı değişken 
olarak analize dahil edildiği regresyon analizinde R² oranı .37 olup sonuçlar anlamlı 
bulunmuştur (F(1,148)=87.575, p< .01). Sonuçlar, algılanan yönetici desteği düzeyinin bir 
birim artmasıyla,  normatif bağlılık düzeyinde .49 (standardize olmayan katsayı B=.49) birimlik 
bir artış olacağını göstermektedir. Dolayısıyla “Algılanan Yönetici Desteği, Normatif Bağlılık 
üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahiptir” şeklindeki H2 hipotezi desteklenmiştir. 

Son olarak H3 hipotezini test etmek için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 
4’te gösterilmektedir: 

Tablo 4: Algılanan Yönetici Desteği ve Zorunlu Bağlılık Regresyon Analizi. 
 Beta t R R² F p 
Zorunlu Bağlılık -.17 -2.12 .17 .30 4.52 .035 

Bağımlı Değişken= Zorunlu Bağlılık; Bağımsız Değişken= Algılanan Yönetici Desteği 
 

Algılanan Yönetici Desteğinin, Zorunlu Bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için 
oluşturulmuş olan regresyon modelinin, R² oranı .30 olacak şekilde anlamlı olduğu tespit 
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edilmiştir (F(1,148)=4.515, p< .05). Algılanan yönetici desteği düzeyinin bir birim artması, 
zorunlu bağlılık düzeyinde .089 (standardize olmayan katsayı B= -.089) birimlik bir azalışa 
neden olacaktır. Bu sonuçla “Algılanan Yönetici Desteği, Zorunlu Bağlılık üzerinde negatif 
yönde bir etkiye sahiptir” şeklinde oluşturulan H3 hipotezi doğrulanmaktadır. 

Çalışma kapsamında oluşturulmuş olan araştırma modelinin regresyon analizi sonuçlarına göre 
son durumu Şekil 2’deki gibi gösterilebilir: 

 
Şekil 2: Regresyon Analizi Sonrası Araştırma Modeli. 

Yapılan analizler sonucunda algılanan yönetici desteğinin, örgütsel bağlılığın duygusal ve 
normatif boyutu üzerinde pozitif; zorunlu boyutu üzerinde ise negatif bir etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Buna göre bir örgüt içerisinde görev yapan bireylerin, yöneticilerinin 
kendilerini desteklediğine dair algıları arttıkça, işyerlerine duygusal açıdan bağlılık 
düzeylerinin yükseleceği söylenebilir. Başka bir ifadeyle desteklenen çalışanlar, kendilerini 
örgütün bir parçası gibi hissetmektedirler. Aynı şekilde yöneticilerinden destek 
algıladıklarında, örgüte karşı sadakat duyguları da artmaktadır.  

Çalışanlar yöneticilerden destek gördüklerinde örgüte karşı duydukları zorunlu bağlılık 
düzeylerinde ise azalma olmaktadır. Zorunlu bağlılık çalışanın, özellikle maddi açıdan başka 
seçeneğinin olmadığını düşündüğünden, kendisini örgütte çalışmak zorunda hissetmesini ifade 
eder. Yöneticilerden destek gördüklerinde çalışanlar, maddi gerekçelerle ya da başka bir iş 
seçeneğinin yoksunluğu gibi nedenlerle yani mecbur kaldıkları için değil, gerçekten o örgütte 
çalışmak istedikleri için kalmaya devam ederler. Yöneticiler çalışanları destekleyerek, 
çalışanların kendilerini örgütün bir parçası gibi hissetmesini ve örgüte sadık çalışanlara 
dönüşmesini sağlamanın yanı sıra, buldukları ilk fırsatta örgütten ayrılmalarının da önüne 
geçmiş olmaktadır. 

 
SONUÇ 
Bu çalışmada, çalışanların yöneticilerinin desteğini algıladıklarında örgütsel bağlılıklarının 
nasıl geliştiği araştırılmıştır. Bu amaçla toplanan veriler değerlendirildiğinde, araştırmaya 
katılan çalışanların, algıladıkları yönetici desteği ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu sonuç, literatürde bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile 
uyumludur (Rousseau ve Aubé, 2010; He, Lai ve Lu, 2011; Çakmak-Otluoğlu, 2012; Casper 
ve diğerleri, 2011; Iverson ve Buttigieg, 1999; Kaplan ve Öğüt, 2012). 

Bir çalışandan beklenen davranışlardan biri de örgütü yaşatma davranışıdır (Başaran, 1991). 
Yaşatma davranışı ile örgütsel bağlılık ve yönetici desteği arasında yakın bir ilişki vardır. 
Örgütü yaşatma davranışı, çalışanın örgütsel amaçları benimseyerek, örgütte kalmasını 
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gerektirir. Çalışanın örgüt amaçlarını benimseyip, örgütte kalmasını etkileyen en önemli 
faktörlerden biri de yönetici desteğidir. Çalışan, yöneticisinden destek algılıyorsa, örgütüne 
bağlılık gösterecek ve örgütsel başarı için çalışacaktır. Bu bağlamda yönetici desteği önemli bir 
hale gelmektedir. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında yöneticinin çalışan davranışları 
üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Çünkü Türkiye kolektivist ve güç mesafesi yüksek bir toplum 
olduğundan Türkiye’de çalışanların yöneticilere bağımlılığı yüksektir (Şişman, 2002). Bu 
bağlamda örgütsel bağlılık ile yönetici desteği arasında güçlü bir ilişkinin olması 
beklenmektedir. Bu noktadan hareketle üç hipotez geliştirilmiştir. Örgüte duygusal açıdan bağlı 
olan çalışanlar, kendilerini kurumun bir parçası gibi hissettiğinden, örgüte daha fazla katkıda 
bulunma konusunda istekli davranır. Örgüte normatif açıdan bağlı olan çalışanlar, örgüte karşı 
sadakat duygularına sahip olurlar. Bu sadakat duygusu, çalışanın örgüt içerisinde 
karşılaşabileceği bütün olumsuz durumlara karşın örgütte çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu 
durum, örgüt içerisinde işgören devir oranının artmasından kaynaklı problemleri de en aza 
indirir. Örgüte zorunlu bağlı çalışanlar ise başka seçenekleri olmadığından örgütte kalmayı 
tercih ettiklerinden, bu çalışanların verimli olmayacağı, örgüte yönelik olumsuz davranışlarda 
bulunacağı düşünülebilir. Dolayısıyla bir örgüt için, duygusal ve normatif bağlılığın aksine, 
çalışanların örgüte yönelik zorunlu bağlılık düzeylerinin en aza indirilmesi daha faydalı 
olacaktır. Bu sebeplerden ötürü çalışanların örgüte bağlılığını etkileyen faktörlere odaklanmak 
gerekmektedir.  

Analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılanlar bakımından algılanan yönetici desteği ile genel 
olarak örgütsel bağlılık arasında bir ilişki bulunmaktadır. Algılanan destek arttıkça duygusal 
bağlılık ve normatif bağlılık düzeyinde artış; zorunlu bağlılık düzeyinde ise azalış 
görülmektedir. Bu durum, örgüt yöneticilerinin çalışanlarına destek verdiklerinde örgüte bağlı, 
sadık çalışanlar yaratacağına işaret etmektedir. Yönetici desteği alan çalışanlar, başka iş 
imkânları olsa bile kolay kolay örgütten ayrılmayı düşünmeyeceklerinden örgüt başarısına daha 
çok katkıda bulunurlar. Çünkü örgüte ilişkin kısa vadeli değil, uzun vadeli kalma planları 
yapmaya başlarlar ve örgüte daha fazla katkıda bulunmaya çalışırlar. Bu araştırma sonucuna 
göre, çalışanların bağlılıklarını geliştirme yöntemlerinden birinin de destekleyici yönetici 
davranışı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, sosyal etkileşim kuramı bakımından 
değerlendirildiğinde, çalışanın yöneticisi ile kurduğu ilişki ve aldığı destek yoluyla bir davranış 
değişikliği içine girebileceğini göstermektedir. Çalışanların yöneticileri ile olan ilişkileri 
çalışanların örgüte yönelik tutumlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu kapsamda, yöneticisi 
tarafından desteklenmediği algısına sahip bir çalışan örgüte katkı sağlamaktan vazgeçerek 
örgütten uzaklaşmaktadır. Yöneticisi tarafından desteklendiğini düşünen çalışan ise ilişkiye 
katkı sunarak örgütü yaşatma davranışı içerisine girecektir.  

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı önerileri bulunmaktadır. Yapılan literatür 
taraması sonucunda yönetici desteği çalışmalarının örgütsel destek ile birlikte ele alındığı 
görülmektedir. Yönetici desteğinin örgütsel destek çalışmalarından ayrılarak daha kapsamlı 
incelenmesi gerekmektedir. Yönetici desteği ve örgütsel bağlılığı birlikte ele alan sınırlı sayıda 
çalışma vardır. Bu bağlamda bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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NESİMİ DİVANI’NDA GEÇEN AYET VE HADİSLER 
Gülistan EKMEKÇİ* 

 
Öz 

Büyük Türk ve aynı zamanda Azeri asıllı olan şair ve Hakkın dile gelişinin kendisinde tecelli bulduğu hikmet ve 
keramet sahibi olan Nesimi, şiirlerinde ayet ve hadislere sıkça yer vermiştir. Şairin hurûfîlikle özdeşleşmesi, 
Kur’ân-ı Kerîm ve hadis ilmine olan hâkimiyetini gölgede bırakmıştır. Şairin, Türkçe Divanı incelenerek 
şiirlerinde kullandığı ayet ve hadisler belirlenmiştir. Manen ve iktibasen kullanılan beyitlere, çalışmamızda 
örnekler verdik. Bu çalışmamızda Türk Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden biri olan Nesimi’nin Kur’ân-ı Kerîm 
ve hadis ilmine olan hâkimiyetini gözler önüne sermeyi amaçladık. Bu kullanımların örneklerine çalışmamızda 
yer vererek şairimizin bilinmeyen yönlerine dikkat çekmeyi amaçladık. Hurûfîlik inancıyla özdeşleşmiş şairimiz, 
divanında ayet ve hadisleri gerek manen gerek iktibasen başarılı bir şekilde kullanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nesimi, Nesimi Divanı, Ayet, Hadis, Şair. 

 

The Quran’s Verses and Hadiths in Nesimi’ Poetry 

 

Abstract 

The great Turkish and Azerbaijani-origin poet Nesimi, who was like the manifestation of God’s voice with his 
wisdom and miracle, had frequently given place to verses of the Koran and hadiths in his poets. The association 
between the poet and hurufism had overshadowed his experience in Koran and the scholarship. The verses of 
Koran and hadiths that used by Nesimi, has been spiritually used with expertions in our study. We have given the 
examples of these usages in our study. Our poet who had been associated with hurufism had succesfully hadiths 
both spiritually and with expertions in our study. We have aimed to reveal the great poet Nesimi’s unknown 
characteristics by giving examples of these usages in our study. Our poet who had been associated with hurufism, 
had succesfully hadiths bot spiritually and with expertions.  

Keywords: Nesimi, Nesimi’s Diwan, Koran, Hadiths, Poets. 

 

GİRİŞ 
İslâm dininin yüce kitabı, Hz. Peygamber’in en büyük ve edebi mucizesi olan Kur’ân-ı 
Kerîm’den iktibaslar önemli yer tutar. Esasen bir bedi ıstılâhı olan iktibas; ayet ve hadisler ile 
sözü tezyin, manayı te’yid etmektir. 

Hz. Peygamber, kendisine ilâhî vahiyle bildirilen Kur’ân-ı Kerîm’i tebliğ etmiş; aynı zamanda 
bütün fiil ve sözleriyle Müslümanlara her alanda ışık tutmuş, örnek olmuştur. (Yeniterzi, 1993: 
142) Dolayısıyla doğrudan Yüce Peygamber’e nispet edilen söz ve fillere bir terim olarak 
“hadîs” denilmiş, bizzat Hz. Peygamber hadîs kelimesini kullanarak, bu sözün ıstılâh olarak 
kabul edilmesi prensibini ortaya koymuştur. (Kandemir, 1986: 1-3) Hz. Peygamber’in zaman 
zaman Cenâb-ı Hak’dan nakiller yaparak ifade ettiği ilâhî veya Rabbâni sözlerine de “hadîs-i 
kudsî” denmiştir. Kudsî hadîsleri diğerlerinden ayıran fark; manalarının Cenâb-ı Hak’a ait olup 
vahiy, ilham veya rüya ile göre sahih, zayıf veya mevzu olmak üzere üçe ayrılır. Bu bilgiler 
ışığında Nesimi Divanı’ndaki hadislere baktığımızda Nesimi Divanı’ndaki hadîslere 
baktığımızda kullanılan hadîslerin genellikle lafzen olup mevzu hadîsler kullanılmıştır.  

                                                           
* Arş. Gör., Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 
gülistan_ekmekci@hotmail.com 
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Divan Edebiyatı’ndaki şairler Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ayetleri hem lafzen hem manen 
beyitlerinde kullanmışlardır. Şiirlerinde ayetlere yer veren şairler, toplumu aydınlatmayı ve 
şiirlerine anlam derinliği kazandırmayı amaçlamışlardır. Nesimi de divanında ayetlere yer 
vermiştir. Şiirlerinde sıkça kullandığı ayetler şairimizin derin dini bilgisini gözler önüne serer. 

 

1. NESİMİ 
Büyük Türk ve Azeri asıllı olan şair ve hakkın dile gelişinin kendisinde tecelli bulduğu hikmet 
ve keramet sahibi olan İmameddin Nesimi, bin üç altmış dokuz yılında doğmuştur. Nesimi, ilmi 
ledünni yanında mükemmel bir tahsil görmüş, görgü ve bilgisini devrinin en üst aşamasına 
getirmiş olup yer yer “Seyyid”, “Hüseyin”, “Nesimi” mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. 

Âşık Çelebi ve Fâik Reşâd’a göre Diyarbakır, diğer kaynaklara göre Bağdat yakınlarındaki 
Nesim kasabasında doğdu. Türk sufisidir. Şeyh Şibli’nin dervişlerindendir. Daha sonra 
Fazlullah-ı Hurûfî’ye intisap etmiştir. I. Murad devrinde Anadoluya gelmiştir. Hacı Bayram-ı 
Velî’ye intisap etmek istediyse de, bu isteği Hacı Bayram-ı Velî tarafından kabul edilmemiş, 
sonrasında Halep’e gitmiş ve orada derisi yüzülerek öldürülmüştür. (Kartal-Şentürk, 2010:75) 

Hurûfîlik inanışını şiirleri aracılığıyla çevresine yaymayı amaçlayan Nesimi’nin hayatı 
efsaneleşmiş ve takipçileri yani kendisinden sonra gelen şairler arasında adı “Şah-ı Şehid” 
olarak anılagelmiştir.  

 Nesimi’nin bilinen iki eseri Türkçe ve Farsça Divanlarıdır. Divanların pek çok yazma nüshası 
bulunmaktadır. Ayrıca Farsça şiirlerinin bazı yazmalarda Türkçe şiirleri arasında yer aldığı 
bilinmektedir. Şairin, Türkçe Divan’ında Kahire’de bulunan bir yazma nüshasında, bazı 
gazellerinde “Hüseyni” mahlasını kullanmış olduğu görülmektedir. Varlığı bilinen en eski 
tarihli Nesimi Divanı bin dört yüz altmış dokuz istinsah tarihini taşır. Nesimi Divanı’nın en 
doğru baskısı Hüseyin Ayan tarafından yapılmıştır. Anılan eser doktora tezi olarak hazırlanmış; 
daha sonra kitap olarak yayımlanmıştır. (Kartal-Şentürk, 2010; 75) 

Nesimi’nin hayatında hiç şüphesiz en önemli hadise Fazlullah-ı Hurûfî ile buluşmasıdır. Bu 
buluşmadan sonra Nesimi’nin gerek hayatında gerekse şiir üslubunda büyük değişiklikler 
olmuştur. Nesimi’nin bu buluşmadan önce yazmış olduğu şiirlere bakılınca, onları geniş bir 
edebi ve dini bilgi ve kültürle yazdığı görülmektedir. Bu şiirlerde daha çok Ahmed-i Yesevi ve 
Mevlana’nın “hikemi söz, talimi eda ve nasihat etme arzusu” hâkimdir. Bu şiirlerinde lirizmi 
henüz yakalayamayan şairin dili tutuk olup, fikirlerini dile getirmede bazı güçlükler çekmekte 
olduğu görülür. Bu dönemde şairin “Seyyid, Naîmî, Seyyid Nesîmî ve Hüseynî” mahlaslarını 
kullandığı dikkati çekmektedir. Fazlullah-ı Hurûfî ile karşılaştıktan sonra yazdığı şiirlere Sünnî 
akideye ters düşen, hiçbir ilmî temele dayanmayan ve naklî delile istinat etmeyen harfler 
dünyasına girerek, onun savunucusu ve yayıcısı olmuştur. Şiirinin temel noktası, artık 
“Hurûfîlik” diye adlandırılan bu inancın propagandası olmuştur. Nesimi özellikle bu dönemde 
yazdığı şiirlerde lirizmi yakalamıştır (Kartal-Şentürk, 2010: 76). 

 

2. NESİMİ DİVANI’NDA GEÇEN AYET VE HADÎSLER 
Yedi gökten dahı a’lâ gönüldür bi’llâh ey ârif 

Gönül içinde buldular rumuz-ı sırr-ı mâ evhâ 
                                               (Nesimi Divanı, G. 9/2) 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

96 
 

Ey cemâlin arş-ı Rahmân kâbe kavseyn kaşınız 

Nakş-ı mâ evhâ yazıptır hüsnüne nakkâşınız 

                                                 (Nesimi Divanı, G. 183/1) 

Saçındır leyletü’l-esrâ kaşın esrâr-ı mâ evhâ 

Kanı Haktan irişmiş cân bu mâ evhâ vü mâ evhâ 
                                         (Nesimi Divanı, G. 384/6) 

Beyitlerde yer alan “mâ evhâ” “vahy edeceği şey” anlamında olup Kur’ân-ı Kerîm’de Necm 
sûresi 53/10. ayette yer almaktadır: “Böylece Allah kuluna vahy edeceğini vahy etti.” (Yazır, 
1995:378) 

Âyeti inni ena’llâh dır nârı velî 

Nûra düşmez cân bu nâza sen neden oldun talîb 

                                           (Nesimi Divanı, G. 12/7) 

Beyitte yer alan “inni ena’llâh” Kur’ân-ı Kerîm’de Kassas sûresi 30. ayette yer alıp: “Muhakkak 
ben Allah’ım” mealindedir. (Yazır, 1995:276) 

Hakdan sana Lâ lüti’hu geldi 

Hem Ve’scüd va’kterib diyildi 

                   (Nesimi Divanı, M. 1/28) 

Beyitte yer alan “Lâ tüti’hu ve’scüd va’kterib” “ona itaat etme secde et ve yakın ol” anlamında 
olup, ʽAlak sûresi 96/19. ayette yer almaktadır. (Yazır, 1995:437) 

Zıll-ı sânidir saçın İnnâ ileyhi râci’ûn 
Kul kefânın aâfitâbi hoş mâ’âni gösterir 

                                      (Nesimi Divanı, G. 42/3) 

Beyitte yer alan “İnnâ ileyhi raci’ûn” “ona dönücüleriz” anlamında olup, Bakara sûresinin 156. 
ayet-i kerimesidir: “Elbette biz, Allah u Teâlânın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine O’na 
döneceğiz.” (Yazır, 1995:26) 

Türlü türlü ton içinde gördüm anı dem-be-dem 

Şîve birle külle yevmin hüve fî-şe’n gösterir 

                                         (Nesimi Divanı, G. 43/6) 

Beyitte yer alan “Külle yevmin fî-şe’n” “her gün O, ayrı bir tecelli üzerindedir” anlamına gelip, 
Rahmân sûresi 55/29. ayette yer almaktadır: “Göklerde ve yerde olanlar, O’ndan isterler 
(dilerler). O her gün (her an) bir şe’n (ayrı bir tecelli, yeni bir oluş) üzerindedir.” (Yazır, 
1995:383) 

Tâ sümümun nârına yandırmışım şeytânı ben 

Zıllı men yahmûm eshâbın şimâli bendedir 

                                             (Nesimi Divanı, G. 50/2) 

Beyitte yer alan “zıllı men yahmûm” “kara dumandan gölge” anlamında olup, Vâkıa sûresi 
56/43. ayette yer almaktadır: “Ve kara dumandan bir gölge ki.” (Yazır, 1995:386) 

http://www.akademikbakis.org/
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Okurum isminde bi’smi’llâhi’r-rah-mâni’r-rahîm 

Çün sıfatındır sıfâtın Kul hüva’llâhu ehâd 
                                         (Nesimi Divanı, G. 36/2) 

Beyitte yer alan “Kul hüva’llâhu ehâd” “De ki o Allah tektir” anlamında olup, İhlâs sûresi 
112/1. ayette yer almaktadır. (Yazır, 1995:441) 

Evvel ü âhır hüve’l-hayyü’llezîsin lâ yemût 

Zâhir ü bâtın hüve’l-bâkîsin Allâh’s-samed 
                                             (Nesimi Divanı, G. 36/3) 

Beyitte yer alan “Allahu’s-samed” “Allah samed”dir anlamında olup, İhlâs sûresi 112/2. ayette 
yer almaktadır: “Allah sameddir.” (Yazır, 1995:441) 

Lem yelid sensin okurum ey velem yüled seni 

Lem yekün zât ü sıfatındır lehû kufven ehad 
                                           (Nesimi Divanı, G. 36/4) 

Beyitte yer alan “Lem yelid velem yüled Lem yekün lehû kufuven ehad” “O, doğurmamış ve 
doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur” anlamında olup, İhlâs sûresi 112/3. ve 112/4. ayette 
yer almaktadır. (Yazır, 1995:441) 

Sûre-i Seb’a-mesânidir cemâlin ey güneş 

Suret ü mâ’ni yüzün Seb’a-mesani gösterir 

                                   (Nesimi Divanı, G. 42/2) 

Ayet-i Seb’a’l-Mesân-î yüzünden buldu çün 

Ümmetine dönüben dedi budur asl-ı kitâb 

                                         (Nesimi Divanı, G. 11/4) 

Beyitlerde geçen “seb’al-mesânî” Kur’ân-ı Kerîm’de iki ayette yer almaktadır. Hicr Sûresi 
15/87. ayette ve Zümer 19/23. ayette yer alır: “Tekrarlanan yedili” mealindedir. İslam âlimleri 
“Seb’a-mesânî”nin Fâtiha sûresini işaret ettiğini belirtirler. 

Mâentahûrı bil kim Haktan bu gün nidâdır 

Yevmü’l-mezîd imiş durgıl mescide saladır 

                                            (Nesimi Divanı, G. 11/4) 

Beyitlerde geçen “mâentahûrı” Kur’ân-ı Kerîm’de Furkân sûresi 48. ayette yer almaktadır: 
“Tertemiz su” anlamlarına gelmektedir. (Yazır, 1995:257) 

Kâlû belâda zülfün cân ile hem-dem oldu 

Ya’nî hemîşe bil kim ervâha hem-dem oldur 

                               (Nesimi Divanı, G. 145/8) 
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Rind ü kallâşım makâmım gûşe-i mey-hânedir 

Gelmişim kâlûbelâdan âşık u hammâr mest 

                                                 (Nesimi Divanı, G. 22/4) 

Beyitlerde yer alan “kâlû belâ” “evet dediler” anlamında olup, Arâf sûresi 7/72. ayette yer 
almaktadır: “Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye 
(dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı 
zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allah û Teâlâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz 
değil miyim” dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.” (Yazır, 1995:117) 

Görün bu çeşme-i hayvân-lebi ki şânında 

Geliptir âyet-i yuhyi’l-ʽızam vehiye ramîm 
                                       (Nesimi Divanı, G. 275/3) 

Beyitte yer alan “yuhyi’l-ʽızam vehiye ramîm” Yâsîn sûresi yetmiş sekizinci ayette yer 
almaktadır: “Çürümüşken kemikleri kim diriltecek” mealindedir. (Yazır, 1995:316) 

Ey yüzün cennâti adnin vey boyun Tûbâ-revân 

Fe’dhulûha hâlidin andan bulundu câvîdân 

                                            (Nesimi Divanı, G. 295/1) 

Beyitte yer alan “fe’dhulûha hâlidin” Kur’ân-ı Kerîm’de Zümer sûresi yetmiş üçüncü ayetinde 
yer almaktadır: “Ebedi olarak, cennete girin” mealindedir. Yine beyitte yer alan “Adn 
cennetleri” genellikle Zümer sûresi “…..artık ebediyyen kalmak üzere girin buraya” mealindeki 
ayetle birlikte kullanıldığını ve yalnızca Hz. Peygamber’in ümmetine mahsus bir lütfu 
olduğunu görüyoruz. (Yazır, 1995:333) 

 

Zülfü sübhâne’llezî esrâ bi’abdih âyeti 

Yanağı üzre müselsel hatt ile mestûr ola 

                                            (Nesimi Divanı, G. 402/3) 

Beyitte yer alan “sübhâne’llezî esrâ bi’ abdih” “O sübhandır ki kulunu geceleyin yürüttü” 
anlamında olup, İsrâ sûresi 17/1. ayette yer almaktadır: “Âyetlerimizi göstermek için, kulunu 
geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, 
Sübhan’dır (bütün noksanlıklardan münezzehtir). Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir.” 
(Yazır, 1995:199) 

Yerden çıka geldi Dâbbetü’l-Arz 

Uş sırrını eylerem sana arz 

                      (Nesimi Divanı, M. 1/35) 

Beyitte yer alan “Dâbbe” kıyamet vaktinin yaklaştığını haber veren bir canlı olup Kur’ân-ı 
Kerîm’de Neml sûresi 82. ayette yer almaktadır: “Kıyamet yaklaştığı zaman yerden bir dabbe 
çıkarırız. Bu dabbe, onlara insanların kesin olarak iman etmediklerini söyler.” (Yazır, 
1995:273) 
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Mûsâ benim uş asâ elimde 

Hakdan ezelî kılıç belimde 

                   (Nesimi Divanı, M. 1/38) 

Hem hâtem anın elinde fermân 

Ya’nî ki benem bu gün Süleyman 

                                   (Nesimi Divanı, M. 1/39) 

Hadis-i şerifde Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman ile ilgili şu ifadelere yer verilir: 
“Dabbetü’l-arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. 
Kâfire, Süleyman’ın mührünü vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur.” (Tirmizi) 

Ger dilersen sa’âdet-i ebedî 

Tamûyı bil ki niçün oldu yidi 

                              (Nesimi Divanı, M. 2/4) 

Beyitte yer alan cehennemin yedi kat oluşuna hadîsde yer verilir: “Cehennem yedi tabaka yerin 
altındadır.” (İbn Abbas) 

Kim ki bildi men’ arefde zâtını 

Baktı gördü okudu âyâtını 

                               (Nesimi Divanı, M. 3/183) 

Men’ arefi çün tanıdın Tanrı’ya ârif olasın 

Sen anı bil ki Tanrıdan zatına ola bin sıfat 

                                             (Nesimi Divanı, G. 23/4) 

Nefsini her kimse kim tanımadı şüphesiz 

Ârif-i Rab olmadı yetmedi ol bî-sebât 

                                                       (Nesimi Divanı, G. 25/17) 

Beyitlerde yer alan “Men arefe” kendini bilen anlamında olup, hadis-i şerifde yer alır: 
“Kendini tanıyan Rabbini tanır.” Üçüncü beyitte ise mealen kullanılmıştır. 

Nefh-ı ‘İsa ölü dirildir hemân 

Âdemin sırrıdır ol sâhib-i zaman 

                                  (Nesimi Divanı, M. 3/150) 

“Nefh-ı İsa” İsa’nın nefesi anlamında olup, beyitte ölüleri diriltmesine atıf yapılır. Hz. İsa’nın 
ölüleri dirilmesi hususu Kur’ân-ı Kerîmde de yer alır: “Düşün ki sen Benim iznimle ölüleri 
kabirden diri olarak çıkarıyordun.” (Mâide Sûresi, 5/110) (Yazır, 1995:93) 

Küntü kenzin perdesi senden açıldı âleme 

Bu beyânın ilmi sensin iş delil ü reh-nümâ 

                                            (Nesimi Divanı, G. 1/7) 

“Küntü kenz” gizli hazine anlamında olup, hadis-i şerifde yer almaktadır:“Bilinmeyen bir 
hazineydim. Bilinmek istedim ve kâinatı yarattım.” (Keşfü’l-Hafa, II, s. 132) 
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Sırr-ı esmâdan haber bilmek dilersen çün Nakî 

Müttekî ol müttekî ol müttekî ol bî-rîya 

                                         (Nesimi Divanı, G. 5/12) 

Beyitte yer alan muttakî mefhumuna Kur’ân-ı Kerîm’de Sâd sûresi 38/49. ayette yer verilir: 
“Bu (Kur’ân-ı Kerîm), bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakîler için sığınakların en güzeli vardır: 
“Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap'tı” (Yazır, 
1995:325) 

Yüzüne karşı sücûd etmedi ol dîv-i racîm 

Dedi kim ben oddanım ol görünür uşda türâb 

                                                     (Nesimi Divanı, G. 11/7) 

Beyitte yer alan şeytanın Âdem’e ateşten yaratıldığı için secde etmemesi olayına Kur’ân-ı 
Kerîm’de Sâd sûresi 38/76. ayette yer verilir: “(İblis): “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni 
ateşten, onu çamurdan yarattın.” (Yazır, 1995:326) 

Cum’a namâzını çün şart oldu mısr u câmi’ 

Cum’a bu Mısr içinde makbul-ı kibriyâdır 

                                                 (Nesimi Divanı, G. 147/3) 

Ey cum’adan habersiz gör cum’ayı vü bil kim 

Ol günde va’de Haktan uçmak ile likâdır 

                                           (Nesimi Divanı, G. 147/10) 

Sultân-ı ârifînin kavli durur inan kim 

Her kim bu kavli bilmez ol Cum’adan cüdadır 

                                                     (Nesimi Divanı, G. 48/2) 

Cuma namazının Allah’ın farzı oluşuna yukarıdaki beyitlerde telmihte bulunulmuştur. Kur’ân-
ı Kerîm’de Cuma suresi 62/9. Ayette yer alır: “Ey inananlar! Cuma günü namaz için 
çağrıldığınız zaman Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha 
hayırlıdır.” (Yazır, 1995:399-400) 

Yedd-i beyzâdır vücudun Hak nişânı kandadır 

Zâhir ü bâtın çü sensin bes kalanı kandadır 

                                                      (Nesimi Divanı, G. 118/1) 

Hz. Musa’nın mucizelerinden elinin beyazlamasına telmihte bulunulmuştur. Bu mucize 
Kur’ân-ı Kerîm’de Kasas suresi 28/32. Ayette yer alır: “Elini koynuna sok, onu kusursuz olarak 
beyaz çıkar.” (Yazır, 1995:277) 

Olmadan fanî özünden mürtefi olmaz hicâb 

Fanîyim dersen aceb bu zerk u tamâtın 

                                       (Nesimi Divanı, G. 170/3) 

Dünyâ vü mülk ü mâl ile aldanma ey melik 

Kim dünyenin metâ’ı be-gâyet hakirdir 
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                                     (Nesimi Divanı, G. 127/6) 

Beyitte yer verilen dünya malına aldanılmaması gerektiği hususuna Kur’ân- ı Kerîm’de Âl-i 
İmrân suresi 3/185. Ayetinde yer verilir: “…Ve dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey 
değildir.” (Yazır, 1995:59) 

Zerk ile kulum diyenler kul değil 

Ehl-i zerkin tâ’atı makbul değil 

                             (Nesimi Divanı, M. 3/29) 

Zâl zâkir sûfiler çok zikre meşgul oldular 

Giydiler şâl işleri âl tâ’ati zerk u riyâ 

                                       (Nesimi Divanı, G. 4/9) 

Zerk u riyâ vü sûfîlik zerrece assı eylemez 

Şol kişi ye rağbeti şol mey-i bî-humaredir 

                                                    (Nesimi Divanı, G. 132/9) 

 Beyitlerde dile getirilen, gösteriş için sufilik taslayanların hali Kur’ân-ı Kerîm’de Nisâ sûresi 
4/138. ayette yer alır: “Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş için infak edenler, Allah’a ve ahiret 
gününe inanmazlar.” (Yazır, 1995:77) 

Kıyâmet koptu hüsnünden çalındı sûr u haşr oldu 

Bu gavgâlar ki yayılmış anun şûr u şerindendir 

                                                       (Nesimi Divanı, G. 137/5) 

Surun üflenip kıyametin kopması ve insanların toplanması olayına Kur’ân-ı Kerîm’de de Zümer 
sûresi 39/68. ayette yer almaktadır: “Ve sur’a üfürülmüş, Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve 
yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra O(Sur)’a bir daha üfürüldüğü zaman, onlar ayağa kalkarak 
bakınırlar.” (Yazır, 1995:332) 

Şeb-i esrada kavseynin iki nısf eyledi ayı 

Bu mucizden olan gafil hilalin kadrini bilmez 

                                               (Nesimi Divanı, G. 176/2) 

Beyitte değinilen ayın ikiye ayılması olayına Kur’ân-ı Kerîm’de Kamer suresi 54/1. Ayette yer 
almaktadır: “Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı.” (Yazır, 1995:380) 

Kâf u nûn emrinden oldu kâ’inât 

Hem sıfâttır kâf u nûn hem ayn-ı zât 

Kâf u nûndan vâcib oldu mümkinât 

Bil ki sensin âlem-i zât ü sıfât 

                            (Nesimi Divanı, T/14) 

Kâf ile nûndan yarattın on sekiz bin âlemi 

Kudretinden erbâ’in günde tamâm oldu cesed 

                                                 (Nesimi Divanı, G. 36/6) 
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Kâf u nûndan vücuda geldi cihân 

Eger anlar isen ayândır söz 

                            (Nesimi Divanı, G. 179/13) 

Beyitte değinilen kaf ve nun kün “ol” anlamına gelip Kur’ân-ı Kerîm’de Yâsîn sûresinde 82. 
ayette yer almaktadır: “O (Allah), bir şey irade ettiği zaman O’nun emri sadece ona: “Ol!” 
demektir. O, hemen olur.” (Yazır, 1995:316) 

Hak sever hûbu ne mea’niden ben anı sevmeyem 

Sevmeyen şol nesneyi kim sevdi Hak insân değil 

                                                    (Nesimi Divanı, G. 230/7) 

“Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever.” (Müslim, İman, 1/93; İbn Mâce, Duâ, bâb10) 

Cîfe durur dünye çün tâlibleri adı kilâb 

Nece bir dünyâ kovarsın geç bu tîz-bâzârdan 

                                                  (Nesimi Divanı, G. 299/5) 

Beyitte dünyanın cife olduğu hususuna hadis-i şerifte de yer almaktadır.“Dünya bir cîfedir; 
onun talipleri ise köpeklerdir!” (el-Aclunî, Keşfu’l-Hafâ, c.1, s. 492; Kenzü’l-Ummal, 8564) 

Evvel âhır zâhir ü bâtın hakikat hâlini 

Suret ü ma’nâ banadır cism ü der-cân gösterir 

                                               (Nesimi Divanı, G. 43/7) 

Zâhir u bâtın evvel ü âhır 
Senden oldu zuhur şerh u beyân 

                   (Nesimi Divanı, G. 326/5) 

Beyitte yer verilen Allah’ın evvel, ahir, batın ve zahir isimleri Kur’ân-ı Kerîm’de Hadîd sûresi 
57/3. ayette yer almaktadır: “O, evveldir ve ahir, zahirdir ve batındır. Ve O, her şeyi bilendir.” 
(Yazır, 1995:388) 

Geldi Mûsâya len terânî cevap 

Erinî vakti Tûr dağından 

                            (Nesimi Divanı, G. 333/7) 

“Len terani” beni asla göremezsin anlamında olup Kur’ân-ı Kerîm’de Aʽrâf suresi 7/143. Ayette 
yer almaktadır: “(Musa A.S) şöyle dedi: “Rabbim, bana (Kendini) göster, Sana bakayım.” 
“(Allah u Teâlâ): “Beni asla göremezsin.” (Yazır, 1995:122) 

Olar gitgeç kulağım ün işitti 

Kim ol Münker Nekir geldi revânî 

(Nesimi Divanı, 439/36) 

Beyitte yer alan Münker ve Nekir hadîs-i şerifte yer almaktadır: “Ölü defn edildiğinde, ona gök 
gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir (Pezdevî, “Ehl-i 
Sünnet Akâidi” Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237) 
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Levlâke lemmâ halaktü’l-eflâk 
Aşkın ki yarattı ka’inâtı 

                         (Nesimi Divanı, T. VII/12) 

Şair, Allah’ın yeri göğü Hz. Muhammed için yarattığını dile getirir. “Levlake levlak lema 
halaktül eflak” “Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım.” (Acluni, Keşfü’l-hafa, c.2 s.164) 

Ey tâlib eger degülsen a’mâ 

Gör vade-i küllümenaleyha 
                          (Nesimi divanı, M. 1/16) 

“Küllü men aleyha” Rahmân sûresi 55/26. ayette geçmektedir: “Bütün kişiler ölümlüdür” 
mealindedir. (Yazır, 1995:383) 

Gör sen seni kim ne cism ü cânsen 

Maksûd-ı vücûd-ı Kün fe-kân sen 

                             (Nesimi Divanı, M. 1/21) 

“Kün fekan” Kur’ân-ı Kerim’de Kün fe yekün olarak geçer. Bakara sûresi 2/117. Ayette: “O, 
gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen 
oluverir” mealindedir. Âli İmrân 3/47. ve 3/59. ayette de “Kun fe yekün” geçer. (Yazır, 
1995:316) 

Çün mahrem-i kulkefa değilsen 

Bîgânesen âşinâ değilsen 

                        (Nesimi Divanı, M. 1/32) 

“Kul kefa” De ki(şahit olarak) kâfi anlamında olup Kur’ân-ı Kerim’de Ra’d Suresi 13/43. 
Ayette: “Ve kâfirler: Sen, resul olarak gönderilmiş değilsin, derler. De ki: “Allah ve kitabın 
ilmi yanında olanlar, benim ve sizin aranızda şahit olarak yeter” mealindedir. (Yazır, 1995:180) 

Kevser ü selsebîl ü mâ’-i ma’în 

Mak’ad-ı sıdk ile makâm-ı emîn 

                       (Nesimi Divanı, M. 2/8) 

“Selsebil” İnsân sûresi 76/18. ayette: “Bu orada bir pınardır ki adına “selsebil” derler. “Kevser” 
hadislerde ve ayetlerde geçer. Kevser sûresi 1. ayette:” “Biz, sana Kevser’i verdik.” (Yazır, 
1995:440) 

Uş bu şehr içinde olmuştur mukim 

Yoludur anın sırâtu’l-müstakim 

                                (Nesimi Divanı, M. 3/10) 

“Sırâtu’l-müstakim” Fâtiha sûresinde 1/6. ayette: “Bizi doğru yola ilet” mealindedir. (Yazır, 
1995:10) 

Âhirette menzil-i dârus’-selâm 
Bulayım dersen sana gel ve’s-selâm 

                               (Nesimi Divanı, M. 3/33) 
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“Dâru’s’-selâm” maddi ve manevi âfetlerden, hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş olma 
manasına gelen selam ile, dar/yurt kelimesinden oluşan bu terkip Yunus suresinde10/25. 
ayetinde geçer:“Halbuki Allah, Dârü’s-Selâm’a çağırıyor ve o dilediği kimseleri dosdoğru bir 
yola hidayet buyurur.” 

Hayy ü kayyum ü devâm-ı devletim 

Âlemi kesret içinde vahdetim 

                              (Nesimi Divanı, M. 3/61) 

“Hayy ü kayyum” Allah’ın sıfatlarıdır, Bakara Suresi 2/255. ayette yer alır: “Allah ki, ondan 
başka ilah yoktur, Hayy’dır ve Kayyum’dur.” mealindedir. (Yazır, 1995:38) 

Kim ki bildi men’arefde zâtını 

Baktı gördü okudu âyâtını 

                       (Nesimi Divanı, M. 3/81) 

“Men arefe” kendini bilen anlamında olup, hadîs-i şerifden alınmıştır. (el-Acluni, Keşfül-
Hafâ,2,262) “Kendini tanıyan Rabbini tanır” hadisine telmihte bulunulmuştur. 

Cümle bunlardır bil ey dânâ-yı dîn 

Bunlar oldu rahmeten li’l-‘âlemîn 
                               (Nesimi Divanı, M. 3/109) 

“Rahmeten li’l- ‘âlem’în” âlemlere rahmet için anlamında olup Enbiyâ Suresi 21/107. Ayette 
yer alır: “Seni biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Yazır, 1995:234) 

Her neye kim bakar isen anda sen Allâhı gör 

Kancaru kim azm kılsan semme vechu’llahı gör 

                                        (Nesimi Divanı, G. 101/1) 

Semmevechü’llâh a edenler nazar 

Uş bu yüzün aynıdır ey pür hüner 

                                 (Nesimi Divanı, M. 3/152) 

“Semme Vechü’llâh” Allah’ın zatı orada manasında olup Bakara Suresi 2/115. Ayette yer alır: 
“Ve doğu da Allah’ındır batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün. Allah’ın vechi (zatı) 
oradadır. (Yazır, 1995:22) 

Suretin İnnâ fetehnâ ey cemâlin kâf imiş 

Ey boyun hem çü tebârek geldi sidrü’l-müntehâ 
                                                           (Nesimi Divanı, G. 1/4) 

“İnnâ fetehnâ” muhakkak ki fetih verdik anlamında olup Fetih Suresinde 48/1. Ayette yer alır: 
“Muhakkak ki biz, sana apaçık bir fetih verdik.” “Sidrü’l-müntehâ” son sedir anlamında Arapça 
bir tamlama olup Necm Sûresi 53/14. Ayette yer alır: “sidretül Münteha’nın yanında.” (Yazır, 
1995:365) 

Şol meyi kim güneş anun câmıdur 

Şol ki buyurmuş ve sekahüm Hudâ 
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(Nesimi Divanı, G. 2/2) 

“Sekahüm” içecek sundu anlamında olup İnsân (Dehr) Suresinde 76/21. ayette yer alır: 
“Üstlerinde, ip incecik yeşil ve ipek elbiseler, kalın ipekten dokunmuş libaslar vardır. Ve gümüş 
bilezikler takınırlar ve Rableri onlara temiz içecekler sundu.” (Yazır, 1995:419) 

Yanağın hâzihî cennâtü adnin 
Yüzündür nûr-ı Hak hem cennet ü hûr 

                                    (Nesimi Divanı, 49/5) 

Hûr-ı aynın sureti fihâzihî cennâti adn 
Oldu bu gün hüsnüne âyîne-i gîtî-nümâ 

                                         (Nesimi Divanı, G. 3/6) 

“Cennâti adn” adn cennetleri anlamında olup Sa’d Suresi 38/50. Ayette: “Kapıları onlara 
açılmış olan adn cennetleri” mealindedir. (Yazır, 1995:325) 

Rî-i rahmânü’r-rahîm oldu cemâlin âleme 

Niçin âdem der ki Bismi’llâh ayıtgıl dâ’imâ 

                                               (Nesimi Divanı, G. 4/10) 

Beyitte yer alan “Rahmânü’r-rahîm” Allah’ın isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen 
ve bağışlayan anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de Rahmân adı elli yedi defa Rahim ismi 
yüz on beş defa tekrarlanmıştır. Bakara sûresi 2/163. ayette: “…Ondan başka ilâh yoktur. O, 
Rahmân ve Râhim’dir.” Mealindedir. (Yazır, 1995:26) Beyitte geçen “Bismi’llâh” Allah’ın 
adıyla anlamında olup Kur’ân-ı Kerîm’de Tevbe sûresi hariç tüm sûrelerin başında yer alır.  

Yî yüvesvisten halâs olmak dilersen âdemi 

Oku ism-i a’zamı sen kendine eyle duâ 

                                      (Nesimi Divanı, G. 3/6) 

Beyitte yer alan “Yüvesvis” vesvese veren anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm’de Nâs sûresinde 
6/5. ayette yer almaktadır: “O ki insanların göğüslerine vesvese verir.” (Yazır, 1995:441) 

Kâbe kavseyn değin gitti vü durmadı hemân 

Gördü Hakkın yüzünü geldi dilinden bu hitâb 

                                                  (Nesimi Divanı, G. 11/3) 

Kâbe kavseyn iki kaşın vasfın ev ednâ ile 

Hem elem neşrah leke sadrek buyurmuş Hak sana 

                                                          (Nesimi Divanı, 6/2) 

Beyitlerde yer alan “kabe kavseyn ev edna” iki yay kadar kaldı araları yahut daha da yakın 
anlamında olup Kur’ân-ı Kerîm Necm sûresi 53/9. ayette yer almaktadır: “İki yay kadar kaldı 
araları, yahut daha da yakın” mealindedir. (Yazır, 1995:378) Peygamber efendimizin miraç 
olayına telmihte bulunur, bu arada Peygamberimiz Allah’la konuşma şerefine nail olduğu 
zaman Allah ile arasındaki mesafe tarif edilir. Beyitte yer alan “Elem neşrah leke sadrek” 
Kur’ân-ı Kerîm’de İnşirâh sûresinde 94/1. ayette yer almaktadır: “Biz senin göğsünü açmadık 
mı?” (Yazır, 1995:436) 
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Fazl-ı Rabbü’l-Âleminin ber-gûzide mazharı 

Âlîm-i ilm-i kaşîf-i kul innemâ 

                                (Nesimi Divanı, G. 6/2) 

Beyitte yer alan “Kul innema” “De ki” anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm’de Fussilet sûresi 41/6. 
ayette yer almaktadır. (Yazır, 1995:340) 

Ey yüzün meydan-ı vahdet ey saçın fethun karîb 

Sendedir âb-ı hayâtın şemsi külli ey habîb 

                                            (Nesimi Divanı, G. 12/1) 

Beyitte yer alan “Fethun karîb” “yakın fetih” anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm’de Fetih sûresi 
61/13. Ayette yer almaktadır: “Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah’tan yardım ve yakın bir 
fetihle müminleri müjdele.” (Yazır, 1995:367) 

Nûr envâr-ı ilâhidir visâlin âyeti 

Ey ruhun innâ hedeyna fen’tezir dır ey habîb 

                                           (Nesimi Divanı, G. 12/8) 

Beyitte yer alan “İnnâ hedeyna” muhakkak ki biz onu hidayete ulaştırdık anlamında olup 
Kur’ân-ı Kerîm’de İnsân (Dehr) sûresinde 76/3. ayette yer almaktadır: “Muhakkak ki biz onu 
yola hidayet ettik. Fakat o ya şükr eden olur, ya da küfreden olur.” (Yazır, 1995:420) 

Ey kamer yüzlü götür Haktan nikâb 

Kim yüzünden rûşen oldu âfitâb 

Arada bunca nedendir bu hicâb 

Şerh eder men’ indehû ilmü’l-kitâb 

                                     (Nesimi Divanı, T/8) 

Kirpiğin kaşınla zülfün Hak kitabıdır velî 

Ol kitâbı kim bilir min induhu ilmü’l-kitâb 

                                                 (Nesimi Divanı, G. 13/6) 

Şiirlerde  yer alan “Min induhu ilmü’l-kitâb” onun yanında kitabın ilmi anlamında olup, 
Kur’ân-ı Kerîm’de Ra’d sûresi 13/43. ayette yer almaktadır: “Allah ve kitabın ilmi yanında 
olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kâfidir.” (Yazır, 1995:177) 

Te’âlâ şânühü hüsnün sıfâtı kim mu’allâdır 

Ki er-rahmânu ale’l-ʽarşisteva ol sahn-ı mevlâdır 

                                                      (Nesimi Divanı, G. 117/1) 

Zülf ü rusârındır er-rahmân u ale’l-arşisteva 
Ka’benin mihrâbı kaşın fitneli ayının hatîb 

                                            (Nesimi Divanı, G. 25/14) 

Beyitlerde yer alan “Er-rahmân u ale’l-ârşisteva” Kur’ân-ı Kerîm’de Tâhâ sûresi 20/5. ayette 
yer almaktadır: “Rahmân arşın üzerine istiva etti.” (Yazır, 1995:221) 
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Ahseni takvime çün kılmadı şeytân sücud 

Uyma ana secde kıl la’netini nâra at 

                                    (Nesimi Divanı, G. 25/14)            

 Beyitte yer alan “Ahseni takvim” en güzel yaratılış anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm en güzel 
yaratılış anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm’de Tin sûresinde 95/4. ayette yer almaktadır: “And 
olsun ki Biz, insanı ahseni takvim içinde yarattık” mealindedir. (Yazır, 1995:436) 

Nasibimi nece sa’y ile artıram çün kim 

Ezelde nahnü kesemnâ mukadder olmuştur 

                                           (Nesimi Divanı, G. 128/5) 

Beyitte yer alan “Nahnü kesemna” Kur’ân-ı Kerîm’de Zuhruf sûresi 43/32. ayette yer 
almaktadır: “Onların arasında bölüştürdük” mealindedir. (Yazır, 1995:350) 

Cânımı ânestü naran şevkına yandırma kim 

Olmuşum Mûsâ kimi müştâk-ı dîdâr uşta gör 

                                                  (Nesimi Divanı, G. 100/5) 

Hem benim Mûsîye âteş hem benim ânestü nâr 
Hem kelîmin nûrıyım ben hem temennayım necât 

                                                  (Nesimi Divanı, G. 26/4) 

Beyitte yer alan “Nahnü kesemna” ateş fark ettim anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm’de Neml 
sûresi 27/7. ayette yer almaktadır: “Ben cidden bir ateş gördüm; size ondan (ateşin yanında 
bulunanlardan yol hakkında) ya bir haber getireceğim yahut parlak bir ateş koru getireceğim. 
Olur ki, ateş yakar ısınırsınız” mealindedir. (Yazır, 1995:268) 

Otuz iki hatındır şol alem kim 

Lehü mâ fi’s-semavâti’l-ʽulâ dır 

                              (Nesimi Divanı, G. 148/11) 

Beyitte yer alan “Leh ü mâ fi’s-semâvâti” Kur’ân-ı Kerîm’de Haşr sûresi 95/24. ayette yer 
almaktadır: “Göklerde ve yerlerde O’nu tesbih eder. Ve O; Aziz’dir, Hâkîm’dir”.  (Yazır, 
1995:396) 

Sen mâh-rûy-ı dil-rübâ ey Türk-i mâ-zâga’l-basar 
Sen Husrev-i Şîrîn-likâ ey Türk-i mâ-zâga’l-basar 
                                                      (Nesimi Divanı, G. 150/11) 

Beyitte yer alan “Mâ-zâga’l-basar” Kur’ân-ı Kerîm’de Necm sûresi 53/17. ayette yer 
almaktadır: “Bakış kaymadı ve haddi aşmadı.” (Yazır, 1995:378) 

Lâ tüharrik âyeti indi beyânın şânına 

Ol beyânı sen beyân etmek dilersen etmegil 

                                              (Nesimi Divanı, G. 227/13) 

Lâ tuharrik âyetinden oldu fâş esrâr-ı kevn 
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İsteva arş üstüne görgil ki rahmân oldu fâş 

                                          (Nesimi Divanı, G. 198/1) 

Beyitte yer alan “La tuharrik” hareket ettirmek anlamında olup, Kur’ân-ı Kerîm’de Kıyame 
sûresi 75/6. ayette yer almaktadır: “Bakış kaymadı ve haddi aşmadı” mealindedir. (Yazır, 
1995:418) 

Sen vücudun âlemini bilmedin bahtın nedir 

Bilmeyen belhüm edall dir bil yevmü’n-nüşur 

                                              (Nesimi Divanı, G. 221/8) 

Beyitte yer alan “Belhüm edall” Kur’ân-ı Kerîm’de Kur’ân-ı Kerîm’de A’râf sûresi 7/179. 
ayette yer almaktadır: “O’na acele ederek, O’nunla dilini hareket ettirmek” mealindedir. (Yazır, 
1995:126) 

Yetti hânım çeşmüne bî-cürm zulmü etmesin 

Hak demiştir hod bilirsin lâ yühihbü’z-zâlim’în 

                                              (Nesimi Divanı, G. 350/5) 

Beyitte yer alan “Yühıhbü’z-zâlimîn” Kur’ân-ı Kerîm’de Şuâra sûresinde 42/40. ayette yer 
almaktadır: “Muhakkak ki O, zalimleri sevmez” mealindedir. (Yazır, 1995:261) 

Ey hâlikin emanetini zâyî’ eyleyen 

Lâyık durur adın ki zalûmen cehûl ola 

                                    (Nesimi Divanı, G. 390/8) 

Beyitte yer alan “Zalûmen cehûl” Kur’ân-ı Kerîm’de Ahzâb sûresi 33/72. ayette yer almaktadır: 
“Muhakkak ki O, zalimleri sevmez” mealindedir. (Yazır, 1995:303) 

Vech-i âdemden özge cümleye hem 

Limenü’l-mülk dedi kamu fenâ 

                                  (Nesimi Divanı, T. 7/7) 

Beyitte yer alan “limenü’l-mülk” Kur’ân-ı Kerîm’de Mü’min sûresinde 40/16. ayette yer 
almaktadır: “O gün egemenlik kimindir” mealindedir. (Yazır, 1995:334) 

Kim bildi men’ arefde zâtını 

Baktı gördü okudu âyâtını 

                          (Nesimi Divanı, M. 2/4) 

Men’ arefi çün tanıdın Tanrı’ya ârif olasın 

Sen anı bil ki Tanrı’dan zatına olan bin sıfat 

                                                   (Nesimi Divanı, G. 23/4) 

Nefsini bilendir ki yakîn Rabbını bildi 

Haktan bu makâmâta iren bil ki velidir 

                                           (Nesimi Divanı, G. 108/4) 

Ârif bilendir Rabbını gel Rabbını bil ârif ol 
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Şeytânlayın Haktan bugün mahcûb olan bigânedir 

                                                              (Nesimi Divanı, G. 168/10) 

Beyitlerde yer alan “Men arefe” kendini bilen anlamında olup, hadis-i şerifde yer alır: “Kendini 
tanıyan Rabbini tanır” anlamındadır. Ücüncü beyitte mealen, diğer beyitlerde lafzen 
kullanılmıştır. 

Nesîmî küntü kenzin ma’denidir 

Hadisi lü’lü’-i şeh-vâra benzer 

                                    (Nesimi Divanı, 76/15) 

Cemalin küntü kenz idir âyâ cân 

Benim gönlüm harâbın kıldı ma’mûr 

                                      (Nesimi Divanı, G. 65/3) 

Ey mükerrem senden oldu cümle eşyâ vü melek 

Küntü kenzin ma’nîsini âleme kıldın zuhur 

                                               (Nesimi Divanı, 64/5) 

Küntü kenzi bize beyân eyler 

Bilirim kim ne genc-i pinhandır 

                                  (Nesimi Divanı, G. 60/8) 

Küntü kenzin perdesi senden açıldı 

Bu beyânın ilmi senin iş delil ü reh-nümâ 

                                        (Nesimi Divanı, G. 1/7) 

Beyitte yer alan “küntü kenz” “gizli hazine” anlamında olup, hadîs-i şerifte yer almaktadır: 
“Bilinmeyen bir hazineydim. Bilinmek istedim ve kâinatı yarattım.” (Keşfü’l-hafa, II, s. 132) 

Dünyeye çün cife dedi Mustafâ 

Âdem olan olmaya tâlib ana 

İt yemidir dünye anı ver ana 

İte lâyıktır çü murdâr gûr yana 

                             (Nesimi Divanı, T/2) 

Cifedür dünyâ anun zâyî’ eyleyen 

Lâyık durur adın ki zalûmen cehûl ola 

                      (Nesimi Divanı, G. 299/5) 

Cifedir dünyâ anun talibleri adı kilâb 

Olma kelb anun kim oldu adı murdâr isteme 

                                               (Nesimi Divanı, G. 370/8) 

Beyitte yer alan dünya (cife) olduğu hususu hadîs-i şerifde yer almıştır: “Dünya bir cifedir; 
onun talipleri ise köpeklerdir!” (el-Aclunî, Keşfü’l-Hafâ, c. 1, s. 492;Kenzü’l-Ummal, 8564) 
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Hılkat-ı eflâke sensin vasıta nûr-ı ilâh 

Hem senin şânında münzel oldu levlekâ lemâ 
                                                   (Nesimi Divanı, G. 6/4) 

Levlâke lemmâ halaktü’l-eflâk 
Aşkın ki yarattı ka’inâtı 

                          (Nesimi Divanı, T. VIII/12) 

Beyitte yer alan Allah’ın yeri ve göğü Hz. Muhammed için yarattığı hususu hadîs-i şerifde yer 
almaktadır: “Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım.” (el-Acluni, Keşfü’l-Hafa, c. 2, s. 164) 

Sensin el nuru ki Adem mâ u tîn 

Ol zamân ebnâ kılardın cümleye sensin binâ 

                                                  (Nesimi Divanı, M. 6/5) 

Sensin ol zât-ı mutahher ey mübârek mâ ü tîn 
Kul kefâ gelmiş sensin vech-i Haktan kul kefâ 

                                                (Nesimi Divanı, G. 6/8) 

Beyitte yer alan Allah güzeli sever, hadîs-i şerîfde yer alır: “Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli 
sever.” (el-Acluni, Keşfü’l-Hafâ, Daru’l-Kütübü’l-ilmiyye, Beyrut, 1988) 

Saçın el-fakru fahrî dır fakire 

Sevâdü’l-vechi fî-dâri’l-bekâdır 

                             (Nesimi Divanı, G. 112/4) 

Hırka-i fakrı ki fahr etti anunla Mustafâ 

Özlerine anı ser-pûş ettiler dervîşler 

                                 (Nesimi Divanı, G. 158/4) 

Beyitlerde yer alan “fakrı fahr” “Fakirlik benim övüncümdür. Ben fakirlikle iftihar ederim.” 
(Sehavî, Makasıd: s. 300; İbnü’d-Deyba’, Temyiz: s. 129; Aliyyü’l-Karî, Kübra: s. 254; Aclunî, 
Keşf 2/113; Hut, Esne’l-Metalib s. 217.) 

Ölmezindin her kim öldü ileri 

Yoluna cennet sarıya yolları 

Havz-ı Kevser selsebil âb-ı hayât 

Anda elbet kandıra susuzları 

                           (Nesimi Divanı, T/292) 

Şevk-ı şem’ına yakıp pervâne bigi bâl ü per 

Öldüler ölmezden ön hoş ettiler dervîşler 

                                           (Nesimi Divanı, G. 158/6) 

Ölmeden nefs öldürürsen cismine olur necât 

Nefs-i Rûhu’l-Kudüsten mahz-ı Rûhu’llâhı gör 
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                                                  (Nesimi Divanı, G. 101/8) 

Beyitlerde ve tuyuğda yer alan “ölmeden evvel ölünüz” hadîsi, ölüm gelip çatmadan evvel, 
şehvanî ve nefsanî hislerinizi terk etmek suretiyle bir nevi ölünüz.” (el-Aclunî, Keşfü’l-Hafâ, 
2:29) Anlamında olup insanoğlunun nefsiyle mücadele etmesi gerektiğini hatırlatır, senetli 
hadîs değildir. 

Resul ü seyyid-i kevneyn ki mü’min âyînedir 

Bu mü’min âyinesinden göründü cümle sıfât 

                                                     (Nesimi Divanı, G. 20/7) 

Mü’minin gözgüsü çün mü’min imiş aç gözünü 

Görmeyen gözgüde şol sureti ma’nâ ne bilir 

                                               (Nesimi Divanı, G. 98/2) 

Mü’minin mir’âtı mü’mindir dedi hayrü’l-beşer 

Gözgüyü sâfî tutun gözgüde Allâhı görün 

                                              (Nesimi Divanı, G. 222/3) 

Beyitlerde yer alan “Mü’min mü’minin aynasıdır” hadîsi Nesimi tarafından sıklıkla 
kullanılmıştır. (Ebu Davud, K. Edeb, Bab fi’n-nasihat, hadîs 4918) 

Kim ki mir’atın musaffa kıldı ol dîdâr için 

Lî ma’a’llâhın rumuzun kıldı istifhâm hem 

                                                (Nesimi Divanı, G. 261/3) 

“Lî ma’a’llâh” “Allah benimledir” anlamında olup, Peygamber efendimiz, Hz. Ebubekir’e 
“Allah ile benim öyle bir vaktim vardır ki; oraya ne nebîyyi Mürsel sığar, ne de melek-i 
mukareb.” 

Lâ nebiyye ba’dî buyurdun ya’nî hatm oldu kelâm 

Saddak ey seyyid ki sensin hatm-i cümle enbiya 

                                                        (Nesimi Divanı, G. 6/6) 

Hem raeytü rabbî dedin leyletü’l-mi’racta 

Sensin fî-sûretin ahsen gören vech-i likâ 

                                               (Nesimi Divanı, G. 6/7) 

Rahmeten li’l-âlemin sen seyyid-i kevneyn hem 

Şem’-i rûh-sârından oldu kün fekân gark-ı ziyâ 

                                                          (Nesimi Divanı, G. 6/12) 

Mü’mine Hak dünyeyi zındân dedi 

Mü’mine çok kılmaya zındânımız 

                                     (Nesimi Divanı, G. 189/9) 
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Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallalahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: “Dünya mü’minin zindanı, kâfirin de cennetidir.” (Müslim, Zühd 1, Ayrıca bk. 
Tirmizî, Zühd 16; İbni Mâce, Zühd 3) 

 
SONUÇ  
Nesimi Divanı’nda, ayet ve hadisleri sıklıkla kullanılmıştır. Ayet ve hadîsler, şairin dini algısını 
yansıtması açısından dikkat çekicidir. Şairin Cenab-ı Hakk’ı nasıl algıladıklarını ve bunu ne 
şekilde ifade ettiklerini göstermesi açısından önemlidir. Ayetlerden yaptığı manen ve lafzen 
iktibaslarla şairimiz, Kur’ân-ı Kerîm’e olan hâkimiyetini sergiler. Beyitlerinde Fetih, Bakara, 
Mü’min, Ahzâb, Şuâra, Kıyâmet, Haşr, Tin, Zuhrûf, Fussilet, Necm, A’lâk, Rahmân, Vakıâ, 
İhlas, Fâtiha, Furkân, A’râf, Yâsin, Zümer, İsrâ, Ra’d, Yunûs, Enbiyâ, İnsân, Sa’d, Tâhâ 
sûresinden lafzen iktibas yapılmıştır. Neml, Mâide, Cum'a Âli İmrân, Nisâ, Kamer sûresinden 
manen iktibas yapmıştır. 

Nesimi Divanı’nda hadîslere de sıklıkla yer vermiştir. Kullanılan hadislerin çoğu mevzû 
hadîsdir. Dünya müminin zindanıdır, düyanın Peygamber efendimizin hürmetine yaratılması, 
mümin müminin aynasıdır; Allah güzeldir, güzelliği sever. Örneklerini artırabileceğimiz 
hadîsleri çoğunlukla lafzen iktibas etmiştir. İslâm dinini divanına başarıyla aksettiren Nesimi, 
maalesef hurûfîliğin gölgesinden kurtulamamıştır.  
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ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL SORUMLULUKLARINA BAKIŞ AÇILARININ 

METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ* 
Elif Betül YALÇI†                Gamze YILDIZ ERDURAN‡ 

 
Öz 

21. yüzyıl, yaşanan gelişmeler bakımından tarihin oluşumundan beri geçen dönemler içerisinde, gelişmelerin en 
hızlı yaşandığı dönem olarak nitelendirilebilir. Kültürel ve kişisel özelliklerin değerlendirmesi sırasında, 
geçmişte kuşak farklılığından bahsederken yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle her yaş grubundaki bireyin farklı 
kişilik özelliklerine ve davranış kalıplarına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum genç nesiller ile aktif 
iletişim kurarak başarının sağlanabileceği bir sektör olan eğitim sektörü için üzerinde durulması gereken önemli 
konulardan biridir. Öğretmenler ve akademisyenler eğitim verdikleri kitlelerin davranışlarını analiz etmek ve 
buna uygun olarak eğitim sistemlerini güncellemek durumundadır. Bu araştırmanın amacı eğiticilerin 
öğrencilerin kendi davranışlarını yorumlamasını sağlayarak, bireysel sorumluluk alma konusu ile ilgili bakış 
açılarını öğrenmektir.  

Araştırmada öğrencilere bireysel sorumluluklarını yeterli bulup bulmadıklarına yönelik yöneltilen soruya cevap 
vermeleri istenmiş, böylelikle eğiticilerin dış gözlemleri ile anlamlandıramayacağı veya yanlış 
yorumlayabileceği öğrenci davranışlarını, öğrencilerin içsel olarak nasıl yorumladığının öğrenilmesi 
amaçlanmıştır.  Araştırmayı gerçekleştirmek amacı ile İpsala Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimlerinin son 
dönemindeki 214 öğrenciye “Öğrenciliğinize göstermiş olduğunuz sorumluluk duygusu düzeyinizle iş 
hayatınızda başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplar metin 
madenciliği yöntemi ile analiz edilmiştir. İnsan algısı okunan metinden kolayca anlam çıkarabilmektedir. Ancak 
metin verisi arttıkça  zaman ve iş gücü maliyeti de artmaktadır. Sayısal veya kategorik olmayan metin verisinin, 
bilgi sistemleri tarafından analiz edilmesi  ve  anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, kişilere zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlamaktadır. Öğrenci cevaplarından oluşturulan metin veri setinde, var olan gizli ancak anlamlı 
ilişkilerin belirlenmesi amacıyla metin madenciliği analizinin iki yöntemi uygulanmıştır. Öğrenciler verdikleri 
cevaplara göre kümeleme analizi yöntemi ile gruplara ayrılmıştır. Birliktelik kuralı yöntemi ile öğrencilerin ortak 
veya farklı kelime kullanımları araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Birliktelik Kuralı, Kümeleme Analizi, Metin Madenciliği, Öğrencilerin Sorumluluk Algısı, 
Okul ve İş Hayatı. 

 

ANALYSIS OF THE PERSPECTIVES OF INDIVIDUAL RESPONSIBILITIES OF THE STUDENTS 
BY THE METHOD OF TEXT DATA MINING  

 

Abstract 

The 21st century can be described as the period in which developments took place the fastest in terms of living 
developments among the periods since the formation of history. During the evaluation of cultural and personal 
characteristics, it is observed that the individuals in each age group have different personality traits and 
behavioral patterns due to the rapid development, while mentioning generation gap in the past. That case is one 
of the important issues to be emphasized for the education sector where success can be achieved by 
communicating actively with the rising generation. Teachers and academicians must analyze the behavior of the 
masses they train and accordingly update their education systems.  

                                                           
* Bu araştırma III. International Multidiciplinary Congress of Eurasia 2017’de sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
† Öğretim Görevlisi, Trakya Üniversitesi  İpsala Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 
elifbetulyalci@trakya.edu.tr  
‡ Öğretim Görevlisi Doktor, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, 
gamzeerduran@trakya.edu.tr  
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The aim of this study is to learn the perspectives on the issue of taking individual responsibility by making 
students interpret their own behaviors. In the survey, students were asked to answer questions about whether 
their individual responsibilities are sufficient or not, in this way it is aimed to learn the student behaviors that the 
trainers can not understand or misinterpret with external observations and how the students interpret internally. 
With the aim of carrying out the research, 214 students in the last semester of the Ipsala Vocational School of 
Higher Education were asked "Do you think that you can succeed in your business life with your sense of 
responsibility that you have shown to your student life?" The answers given to the question have been analyzed 
by text data mining method. Human sense can easily make meaning from the read text. However, as the text data 
increases, the time and labor cost increase, too. The analysis of numerical or non-categorical text data and the 
transformation of meaningful information by information systems, saves people’s time and money. In the text 
data set generated from the student answers, two methods of text mining analysis have been applied in order to 
determine the hidden but meaningful relationships. The students have been divided into groups according to the 
answers they gave, with the clustering analysis method. The common or different vocabulary usage of students 
have been researched with the association rule method. 

Keywords: Association Rule, Clustering Analysis, Text Mining, Perceptions of Students' Responsibility, School 
and Business Life. 

 

GİRİŞ 
Sorumluluk ile ilgili yapılan tanımlamaların birçoğunda sorumluluk kavramı bireyin 
davranışlarının ya da gerçekleştirmesi gereken ödevlerin farkında olması ve aksiyonlarının 
sonucunda gerçekleşecek sonuçları üstlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Özen, 2013: 344). 
Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre sorumluluk “kişinin kendi 
davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi“ 
olarak tanımlanmıştır (http://www.tdk.gov.tr). Tanımlarda yer alan ifadelerden anlaşılacağı 
üzerine sorumluluk kavramı kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını sahiplenmesi durumunu 
ifade etmektedir. Kişilerin başarısı sorumluluk konusuna gösterilecekleri özen ile yakından 
ilişkilidir. İnsanlar gerçekleştirmeleri gereken faaliyetleri gerçekleştirmeden ve faaliyetlerin 
sonuçlarında yaşanacak olayların sonuçlarını üstlenmeden başarılı olabilmeleri oldukça 
zordur.  

Kişilerin davranışları ve tutumları yaşamış oldukları yere, zamana, koşula göre değişkenlik 
göstermektedir. Her kuşak geçmiş dönemlerden bahsederken “bizim zamanımızda” ile 
başlayan cümleler kurmakta ve yaşadıklarını mevcut dönem ile kıyaslamaktadır.  Teknolojik 
ve sosyal hayatta yaşanan gelişmeler bu kıyaslamaları yapan kişilerin kıyasladıkları 
özelliklerin artık çok uzak dönemleri kastetmediği görülmektedir. Bir topluma, yaş grubuna 
ait özellikler, kültürel özellikler geçmiş dönemlerde kolay ve kısa dönemde değişebilecek 
kavramlar değildir. Ancak yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle kişilere, gruplara hatta belirli 
bir coğrafyanın halkına ait olan özellikler eskiye nazaran çok daha kısa sürede değişmekte 
olduğu söylenebilir.  

Eğitimciler farklı kuşaklarda farklı yaş gruplarını yaşayan kişiler ile sürekli iletişim 
halindedirler. Bu nedenle kuşaklar arasındaki farkı gözlemleyebilmektedirler. Yapılan 
gözlemler sonucunda öğrencilerin kendi sorumluluk düzeyleri ilgili değerlendirmeleri ve 
diğer kişilerin, özellikle kendi yaş grubundan büyük olanların, gençlerin sorumluluk bilincini 
değerlendirmesi paralel olmayabilmektedir. 

Bu araştırmada Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu son dönem öğrencilerinden 
elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile öğrencilerin kendi 
sorumluluk düzeyleri ile ilgili algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerden bireysel 
sorumluluklarını hiçbir kısıtlama yapılmadan serbest dilde metin halinde ifade etmeleri 
istenmiştir. Toplanan metin verileri, geleneksel analiz yöntemleriyle incelenmesi zor olan 
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yapılandırılmamış verilerdir. Veri madenciliğinin bir dalı olan metin madenciliği ise büyük, 
dağınık ve karmaşık metin verilerini analiz edebilme imkanı sağlamaktadır. Bu amaçla veriler 
metin madenciliği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde sorumluluk 
kavramı ile ilgili olarak literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde metin madenciliği 
yönteminin açıklanmış üçüncü bölümde ise metin madenciliği kullanılarak gerçekleştirilen 
analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

1. SORUMLULUK KAVRAMI 
Sorumluluk kavramından bahsedebilmek için öncelikli olarak kişinin özgür olması 
gerekmektedir. Kişi bir faaliyeti yerine getirirken özgür ise sorumluluk söz konusudur. 
Sorumluluk kavramından başlıca iki kavram önem kazanmaktadır. Bu kavramlar “beklenen 
davranış” ve “tercih” olarak ifade edilir. Toplum tarafından bireyin kendisine yüklenen role 
göre hareket etmesi beklenir. Toplum beklentilerine göre kişiye sorumluluklar yükler. Kişi de 
kendi kararlarını verebilecek düzeyde özgürse buna göre bekleneni yapmak ya da yapmamak 
konusunda bir tercih yapar (Hayta Önal, 2005: 16). Toplum tarafından yerine getirilmesi 
gereken sorumlulukların varlığı sorumluluğun sosyal bir kavram olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Toplumun en küçük yapı birimi olan ailelerin (Pınar, 2008: 50) aile 
mensuplarından bekledikleri sorumluluklar farklılık göstermektedir. Ailenin yaşadığı çevre, 
gelenekleri, kültürel yapıları kişilerin nelere karşı sorumlu olduğunu belirlemektedir. 
Sorumluluk sahibi kişi kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmektedir.  

Sorumluluk sahibi kişi “kendine ve başkalarına karsı saygılı, her ortamda doğru davranan, 
üstüne düşen görevleri yerine getiren ve her zaman güvenilen bir kişi” olarak 
tanımlanmaktadır (Hayta Önal, 2005: 16). Toplumdaki her bireye yüklenmiş ayrı 
sorumluluklar vardır. Doktordan doğru tedavi yöntemleri uygulaması, polisten güvenliği 
sağlaması, öğretmenden öğrencileri eğitip öğretmesi, manavdan sağlıklı meyve ve sebzeleri 
satması beklenir. Öğrencilerden ise derslerine ilgi göstermeleri ve okullarını başarı ile 
bitirmeleri beklenir. Öğrencilerin derslerine karşı sahip oldukları sorumluk duygusu 
eğitimciler tarafından incelenen bir konudur. Öğrencilerin ilgi düzeyleri, ilgilerinin 
azalmasına neden olan faktörlerle ilgili literatürde pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu 
araştırmalarda teknolojik gelişmelerin özellikle cep telefonu kullanımının kişilerin sosyal 
yaşamlarını etkisi üzerine sonuçlara ulaşılmıştır. Karaaslan ve Budak (2012) tarafından 
yapılan araştırmaya göre öğrenciler cep telefonunun sosyal aktivitelere odaklanma ve sağlık 
gibi konuları olumsuz olarak etkilediğini düşünmektedirler. Ancak buna rağmen öğrencilerin 
yüzde yüzü cep telefonu kullanmakta ve büyük çoğunluğu cep telefonunu bütün gün açık 
tutmaktadır. Öğrencilerin cep telefonlarını kullandıkları mekanlar incelendiğinde okulda 
kullanımın oldukça yüksek oranda olduğu görülmektedir. Ağca ve Bağcı (2013) tarafından 
yapılan araştırma verilerine göre öğrenciler derste cep telefonu kullanmayı % 48 oranında ilgi 
çekici bulmaktadır. Cep telefonunun derslerde kullanımı öğrencilerin derse olan ilgisini 
azaltmaktadır.  

Öğrencilerin derse olan ilgileri incelendiğinde pek çok öğrencinin derslerde temel ders 
gereçlerine (defter, kalem v.b.) bile sahip olmadığı görülmektedir. Her öğrenci farklı ailelerin 
bir parçasıdır ve farklı çevrelerde yetişmektedir. Dolayısıyla her öğrenci farklı ailelerin ve 
çevrelerin özelliklerini taşır.  Hazırbulunuşluk da öğrencilerin ailelerinden ve çevrelerinden 
etkilenir. Özgan ve Tekin Hazırbulunuşluğu “öğrencinin belli bir hedef davranışa ulaşması 
için kendine sunulan öğrenim görevini yapma yeterliğidir.” olarak tanımlamıştır. Öğretim 
faaliyetinin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için öğrencilerin hem mental olarak hemde 
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eğitim araç gereçleri olarak hazırbulunuşluk koşullarını sağlaması gerekmektedir  (Özgan ve 
Tekin, 2011: 422). 

Öğrencilerin hazırbulunuşluk sorumluluklarının farkında olması öğretim faaliyetinin başarılı 
olarak gerçekleşebilmesi için önemlidir. Öğrencilerin derler sırasında ders dışındaki faktörlere 
odaklanması ve gerekli ekipmanlarını bulundurmama durumları, yani hazırbulunuşluk 
davranışını gerçekleştirmemeleri sorumluluk düzeyleri ile ilgili olarak bilgi vermektedir.  

Öğrencilerin ders esnasında gözlenen sorumluluk davranışlarının yanı sıra öğrencilerin kendi 
sorumluluk düzeylerini nasıl yorumladıkları önemli bir konudur. Araştırmada öğrencilerin 
sorumluluk düzeylerinin üçüncü kişiler tarafından değerlendirildiği araştırmalar katkı olarak, 
öğrencilerin kendi sorumluluk düzeylerini nasıl yorumladığı ile ilgili sonuçlara ulaşılmaya 
çalışılmıştır.  

 

2. METİN MADENCİLİĞİ 
Zengin ve geniş veriye sahip metinleri algılamak ve yorumlamak, insan beyni için doğal ve 
kolay bir süreçtir. Bilgisayarlar için ise metin verisinden otomatik olarak çözümleme yapmak 
veya elde edilen bilgiden yorum yapmak oldukça zordur. Çünkü metin verisinin nesne veya 
özellik olarak konumlandırılabilecek standart bir yapısı yoktur. Metinlerin içerisindeki bilgi, 
dağınık ve karmaşık yapıdadır. Dolayısıyla metin verilerini analiz edebilmek için öncelikle 
veri kaynaklarından toplanan bilgiyi, bilgisayarların anlayabileceği bir yapıya dönüştürmek 
gereklidir. Bu dönüşümü sağlayarak, metin verilerini anlamlı bir bütün haline getirmek 
amacıyla metin madenciliği analizi kullanılmaktadır. 

Metin madenciliği, düzensiz yazı formatındaki verilerin düzenlenerek sayısal formata 
dönüştürülmesi ve içerisindeki nitelikli bilginin çıkarılması sürecidir (Oğuz, 2009: 8). Farklı 
metin kaynaklarından bilgi çıkama, anahtar sözcükler çıkarma, yeni bağlantı veya hipotez 
oluşturma amacıyla kullanılmaktadır. 

Metin madenciliği; belli kurallarla dilbilimsel ve yapısal bilgi oluşturmak ve derlem (corpus) 
veri kaynaklarında açık bir şekilde görülemeyen yararlı bilgileri analiz etme amacıyla 
elektronik ortamdan toplanan doğal dil metinlerini kullanmaktadır (Knoth ve Gooch, 2015).  

Doğal dil metinlerinden nitelikli bilgi elde etme sürecinde kullanılan metin madenciliği 
analizi, veri madenciliği analizi ile sistem mimarisi bakımından benzer özellikler 
taşımaktadır. Örneğin; önişleme rutinleri, örüntü keşfi algoritmaları ve sonuçların 
yorumlanması için kullanılan görselleştirme araçları çoğunlukla aynıdır. Bu iki analizi 
birbirinden ayıran en önemli aşama, yapılandırılmamış metin verilerini, veri madenciliği 
analizi yapılabilecek yapılandırılmış veriye dönüştürme aşamasıdır. Bu nedenle metin 
madenciliği, veri madenciliğinin bir türü olarak değerlendirilmektedir (Hearst, 1999). 

Metin madenciliği süreci, üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, verileri oluşturan 
dokümanlar toplanarak veri seti oluşturulmaktadır. Bu aşamada metin dili veya özelliğine 
göre çeşitli programlar kullanılarak metinsel veriler toplanmaktadır. İkinci aşama; veri setinin 
metin dışındaki şekil, tablo, resim gibi formatlardan temizlenmesi; gereksiz sözcükleri 
temizleme; imla kurallarına veya farklı sözcük sıralaması olasılık hesaplama modeline göre 
sözcük işaretleme; aynı köke sahip kelimeleri algılamayı sağlayan gövdeleme; sözlük 
oluşturma; kelime köklerini tespit etme gibi teknik işlemlerin yapıldığı metin ön işleme 
sürecidir. Üçüncü aşamada, analizin verimini arttırmak amacıyla ilgisiz verilerin analizden 
çıkarıldığı veri-boyut indirgeme kullanılmaktadır. Metin madenciliği sürecinin 
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tamamlanmasıyla, metin verileri yapılandırılmış veriye dönüştürülmüştür. Ardından 
yapılandırılmış veri, veri madenciliği algoritmaları ile analizler edilerek sonuçlar elde 
edilmektedir. 

Metin madenciliği sürecinde, dil ve algı yeteneği olmayan bilgisayar sistemlerinin, metin 
dilini ve anlamını çözümlemesi için geliştirilen birçok teknik mevcuttur. Bu teknikler 
içerisinde metin madenciliği analizinde en çok kullanılanlar; bilgi çıkarımı, dilbilimsel analiz 
ve bilgi keşfidir (Pikola vd., 2001; Prujit, 2006; Cowie ve Wilks, 1996). Bu tekniklerin ortak 
noktası, bilgisayar sistemlerin insan beyni gibi metinleri çözümlemesini hedeflemeleridir. Bu 
sayede bilgisayar sistemleri, metin yığınlarını tek tek okumaya gerek olmadan, metin 
madenciliği teknikleriyle kişilerin karar verebilmesine yardımcı olabilmektedir. 

 

3. YÖNTEM 
3.1. Araştırma Amacı 
Araştımanın amacı; öğrencilerin hiçbir kısıtlama yapılmadan özgün fikirleri ile verdikleri 
cevaplardan veri seti oluşturulmuş ve bu cevapların ortak veya farklı özelliklerinden anlamlı 
ilişkiler elde edilmesidir.  

3.2. Araştırma Evreni 
İpsala Meslek Yüksekokulu 2015-2016 yıllarında eğitim-öğretimlerinin son dönemindeki 214 
öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere, “Öğrenciliğinize göstermiş olduğunuz sorumluluk 
duygusu düzeyinizle iş hayatınızda başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soru karşılığında 214 öğrencinin serbest dilde metin halinde verdiği 
cevaplar araştırmanın veri setini oluşturmaktadır.  

3.3. Analiz ve Bulgular 
Veri seti metin madenciliğinin birliktelik kuralı ve kümeleme analizi yöntemleri ile 
incelenmiştir. Birliktelik kuralı analizi ile öğrencilerin sorumluluk duygusunu ifade etmede 
kullandığı ortak kelimeler belirlenmiştir. Kümeleme analizi ile sorumluluk duygularının 
gruplandırılmasının anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. 
Veri setinde yer alan cevaplar yapılandırılmamış metin verileridir. Bu veriyi yapılandırılmış 
hale dönüştürmek için, ilk olarak veri ön işleme süreci uygulanmıştır. Bu süreçte, RapidMiner 
programında kullanılmıştır. Kullanılan operatörler ve veri ön işleme süreci Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Bu operatörler, kelime köklerine ayırma, aynı kökten gelen kelimeleri bulma, 
metin içerisindeki boşlukların arasında kalan kelimeleri ayrıştırma, isteğe bağlı olarak 
kelimelere harf sınırı belirleme, büyük harfleri küçük harfe dönüştürme gibi işlemlerdir.  
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Şekil 1: Veri ön işleme süreci 

Veri ön işleme sürecinde, her kelime bir değişken olarak metinde ve dökümanda geçme 
sıklıklarıyla birlikte hesaplanarak belge-kelime tablosu oluşturulmuştur. Belge-kelime 
tablosuna göre en sık kullanılan kelimeler “başarılı, düşünüyorum, hayatımda, hayatında, 
sorumluluk, öğrencilik, inanıyorum” dur. Belge-kelime tablosuna göre öğrenciler en fazla 
düşünmek ve inanmak fiillerini kullanmıştır ve gelecek beklentilerini ifade etmiştir. 
Okullarından mezun olmak üzere olan bu öğrenciler mevcut durumları ile ilgili okul 
başarılarından bahsetmemiş ve tamamı iş hayatında başarılı olacaklarına inandıklarını ifade 
etmiştir. Veri setinde yer alan 214 cevaptan 5’inde “abim/ablam oldunuz” ifadeleri 
kullanılmıştır. Cevap metinlerinde “affetme” kelimesi 17 kez kullanılmıştır. “Affetme” 
kelimesinin;  “okul hayatı” kelimesi ile birlikte kullanıldığında olumlu, “iş hayatı” kelimesi 
ile birlikte kullanıldığında ise olumsuz anlam ifade ettiği belirlenmiştir. 20 öğrenci iş hayatını 
tanımlarken “kendi ayaklarının üzerinde durmak” kalıbını kullanmıştır. 

Tablo 1:Belge-Kelime Tablosu Sık Geçen Kelimeler Örneği 
Değişken      Toplam Değer      Döküman Değeri 
Başarılı 174 124 
Düşünüyorum 138 105 
Hayatımda 124 86 
Hayatında 117 82 
Sorumluluk 88 67 
Öğrencilik 84 62 
İnanıyorum 61 53 

Veri ön işlemenin ardından birliktelik kuralı analizi uygulanmış ve cevap metinlerinde birlikte 
kullanılan kelimelerin destek, güven ve eşik değerlerine göre oluşturduğu örüntüler 
belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan veri heterojen olduğundan eşik değeri düşük tutulmuştur. 
Oluşturulan birliktelik kuralı şu şekildedir: 
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(başarılı)→(Düşünüyorum) güven değeri:0,548 

(hayatında)→(başarılı) güven değeri:0,622 

(için)→(başarılı) güven değeri:0,632 

(düşünüyorum)→(başarılı) güven değeri:0,648 

(hayatımda)→(başarılı) güven değeri:0,709 

(çünkü)→(başarılı) güven değeri:0,712 

Birliktelik kurallına göre “başarılı” kelimesi cevap metinlerinde yer alan ve en fazla 
kullanılan tüm kelimeler ile birliktelik oluşturmaktadır. Analiz sonucunda altı kural 
oluşmuştur. 

Kümeleme analizi verileri birbirleri ile benzer alt kümelere ayırma işlemidir. Kümelemede 
veri gruplarını ayırırken benzerlikler kullanılabileceği gibi benzememe yada farklılıklarda 
kullanılabilmektedir. Böylece heterojen veriden homojen veri grupları oluşturulabilmektedir. 
Metin kümeleme için en yaygın hiyerarşik olmayan kümeleme algoritmalarından k-
ortalamalar algoritması kullanılmıştır. K- ortalamalar algoritması kullanılarak k küme sayısı –
rastgele- olarak çeşitli sayılarda denenmiş, en anlamı küme yapısı 5 küme ile oluşturulmuştur. 
Uzaklık hesaplama ölçütü olarak öklit uzaklık formülü, performans değeri olarak silhouette 
genişliği değeri kullanılmıştır. Oluşan kümeler ve performans değerleri Tablo 2’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 2: Kümeleme Analizi Sonuçları 
Küme 1: 59 öğe Silhouette genişliği: 0,031 

Küme 2: 46 öğe Silhouette genişliği: 0,001 

Küme 3: 22 öğe Silhouette genişliği: 0,006 

Küme 4: 60 öğe Silhouette genişliği: 0,007 

Küme 5: 27 öğe Silhouette genişliği: 0,008 

Toplam: 214 öğe Ortalama silhouette genişliği: 0,012 

Kümeleme analiz sonucunda kümelerin döküman benzerliklerinin oluşmasını sağlayan kelime 
listesi oluşturulmuştur. Küme1’de döküman benzerliğini en yüksek kelimeler “çalışma, 
hayatı, disiplin, farklı, öğrencilik, rahat” tır. Dolayısıyla, Küme 1’ in öğrencilik ve iş hayatının 
farklılıklarını öne süren cevaplardan oluştuğu söylenebilir. Küme 2’ yi en iyi temsil eden 
kelimeler “başarılı, düşünmek ve sorumluluk” tur. Küme 3 için bu kelimeler “burs, aldığı”, 
küme 4 için “okul, hoca”, küme 5 için ise “başarılı, inanmak”tır. 

Küme sayısının anlamlı olması +1 ile -1 arasında değer alan silhouette genişlik değerine göre 
belirlenmektedir. Kümelerin kendi içlerindeki ve kendi aralarındaki ortalama uzaklık ile bu 
değer hesaplanır. Kümeleme analizi sonucunda, tüm veri setinin ortalama silhouette genişlik 
değeri 0,012 olarak bulunmuştur. Silhouette genişlik değerinin 0,5’den küçük olması, kabul 
edilebilir bir küme yapısı oluşturulmadığını ifade etmektedir. Çalışmanın veri sayısı 
arttırıldığında daha anlamlı kümelerin oluşacağı söylenebilir. 
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SONUÇ 
Kişilerin sorumluluk kavramı ile ilgili tutumları, hayatlarındaki başarı düzeylerini önemli 
ölçüde etkilemektedir. Çalışma hayatında, aile yaşantısında ve akademik çevrelerinde kişiler 
sorumluluklarını yerine getirebildikleri ölçüde başarılı olabilmektedirler. Araştırmada yaşam 
döngülerinin gençlik döneminde olan meslek yüksekokulu öğrencilerine “Öğrenciliğinize 
göstermiş olduğunuz sorumluluk duygusu düzeyinizle iş hayatınızda başarılı olabileceğinizi 
düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Örneklemden alınan cevaplar ile, eğitimcilerin 
öğrencilerin durumunu değerlendirdiği pek çok araştırmadan farklı olarak, öğrencilerin kendi 
durumlarını nasıl değerlendirdikleri ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşmak amaçlanmıştır. 

Araştırma verileri metin madenciliği yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan 
birliktelik kuralına göre öğrencilerin iş hayatlarında başarılı olacaklarını düşündükleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilik hayatlarının son döneminde olan öğrenciler mevcut 
durumları ile ilgili okul durumlarıdan bahsetmemiş ve tamamı iş hayatında başarılı 
olacaklarına inandıklarını ifade etmiştir.  

Öğrenciler okul ve iş hayatındaki sorumluluk kavramlarını farklı değerlendirmektedir. 
Örneğin; öğrenciler “affetme” kelimesine; okul ve iş hayatında farklı anlamlar yüklemektedir. 
Affedilmek; okul hayatında olağan ve beklenen bir durum iken iş hayatında olağanüstü bir 
durum olarak değerlendirilmektedir. Okul hayatından söz ederken affedilme, iş hayatından 
söz ederken affedilmeme kavramlarının birliktelik oluşturması, öğrencilerin okul hayatı ile iş 
hayatı arasında bir ayrım yaptığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

Araştırma son dönemlerini bitirip mezun olan 214 öğrencinin, mezun olduktan sonraki iş 
hayatları incelenerek genişletilebilir. Okul hayatında sorumluluk sahibi olmamış olsalar bile iş 
hayatında gerekli sorumluluğu göstereceğini ve başarılı olacağaını düşünen öğrencilerin bu 
yöndeki düşüncelerinin gerçek hayata yansıyıp yansımadığı araştırılabilir.  
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HUNTİNGTON’UN UYARLANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ BAĞLAMINDA TÜRK 

SİYASİ PARTİLERİNDE KURUMSALLAŞMA: CHP, MHP VE AKP 
Betül TANTA*                 Abdulvahap AKINCI† 

 
Öz 

Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için dönemin şartlarına uyum göstermeleri gerekmektedir. Siyasi 
partiler de, bu uyum ve sürdürebilirlik kurumsallaşma yoluyla gerçekleşebilmektedir. Siyasi partilerin varlıklarının 
devamı için kurumsallaşmanın ölçüt ve şartlarına uyum sağlamalarının önemli bir gereklilik olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada kurumsallaşma, Samuel P. Huntington’un uyarlanabilirlik ölçütüne göre, Türk siyasi partilerinde 
(CHP-MHP-AKP temel alınarak) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular; siyasi 
partilerin kurumsallaşma ölçütleri nelerdir? Bu ölçütlere göre Türk siyasi partilerinin görünümü nasıldır ve Türk 
siyasi partilerinin kurumsallaşmasının önündeki engeller nelerdir? Sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Türk 
siyasi partilerinin kurumsallaşması önündeki engellerden bazıları, Türkiye’de gerçekleşen darbelerin siyasal hayatı 
kesintiye uğratması, parti sisteminin zayıflığı, lider değişiminin doğal yollarla gerçekleşmemesi ve son olarak 
partilerin yeterli tarihi birikime sahip olamadığı varsayımından yola çıkılmış ve bu önermelerin doğruluğu test 
edilmeye çalışılmıştır.  

Çalışma sonucunda ulaşılan başlıca sonuçlara göre; Türkiye’deki lider değişiminin demokratik gereklilik için değil 
bir zorunluluk içerisinde gerçekleştiği, tarihsel olarak kronolojik yaşlarının ise kesintisiz devam etmediği ve 
fonksiyonelliklerini yeterli ölçüde kazanamadıklarından tam anlamıyla kurumsallaşmayı sağlayamadıkları 
söylenebilir. Bu ölçütlerin kazanılamaması, Türk demokrasisin kurumsallaşmamasını beraberinde getirmektedir. 
Bu çalışmada betimleyici metot kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma, Uyarlanabilirlik, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet 
ve Kalkınma Partisi. 
  

INSTITUTIONALISATION AMONG THE TURKISH POLITICAL PARTIES IN THE CONTEXT OF 
HUNTINGTON'S ADAPTABILITY: CHP, MHP AND AKP 

 

Abstract 

Organisations need to adapt themselves to the conditions of the current period in order to be able to maintain their 
existence. With political parties, this adaptation and sustainability is achieved through institutionalisation. It can 
be stated that, attuning themselves to the criteria and conditions of institutionalisation is imperative for political 
parties to continue their existence.  

This study seeks to examine the institutionalisation in Turkish political parties (based on CHP-MHP-AKP), with 
regards to Samuel P. Huntington's measure of adaptability. The main questions enquired in this study are; what 
are the institutionalisation criteria of political parties? What is the position of the Turkish political parties regarding 
these criteria and what are the obstacles against the institutionalisation of Turkish political parties? An attempt has 
been made to find answers to these questions. The study starts off with and tests the correctness of the hypothesis 
that some of the obstacles against the institutionalization of Turkish political parties have been the interruption to 
political life caused by the coups in Turkey, the weakness of the political party system, the failure to replace leaders 
in a natural manner, and finally the parties’ lack of historical accumulation. 

According to the fundamental results obtained as the outcome of this study; it can be stated that, the leader 
replacement in Turkey has not taken place as a democratic necessity but under compulsion, that their chronological 

                                                           
* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim 
Dalı, tantabetul@gmail.com 
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ages have not proceeded in an uninterrupted historical course and that political parties could not achieve 
institutionalisation as they were not able to constitute their functionalities adequately. Failure to attain these criteria 
prevents Turkish democracy to institutionalise. A descriptive method is used in this study. 

Keywords: Institutionalization, Adaptability, Republican Peopele’s Party, Justice and Development Party, 
Nationalist Movement Party 

 

GİRİŞ 
Günümüzde örgütlerin, içinde bulundukları toplumsal yapı içerisinde uygulamalarının nasıl 
değiştiğinin merakı günden güne artmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların sayılarında zaman 
içerisinde artış olduğu görülmektedir. 

Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve etkinlik gösterebilmeleri için bulundukları dönemin 
şartlarına uyum sağlamaları ve gelişime açık olmaları gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla 
örgütlerin ve siyasi partilerin varlıklarının devamı için kurumsallaşma büyük önem 
taşımaktadır. 

Türk siyasal hayatına bakıldığında kurumsallaşmanın, siyasi partilerin modernleşmeyle birlikte 
gözden kaçırdıkları bir husus olduğu söylenebilir. Türk siyasetinde partiler birçok badireler 
atlatmış ve çevreye uyum sağlamaya çalışmış olsalar da örgütsel yapılarını kurumsallaştırma 
noktasında çok da başarılı olamadıkları söylenebilir. Bunda birçok faktör etkili olabilmektedir. 
Bunların içlerinden en önemlisi olarak askeri darbeler gösterilebilir. Çünkü ülkede gerçeklesen 
darbeler tüm siyasi kurum ve geleneklere ara verilmesine ve hatta bu konuda bir hafıza kaybına 
neden olmaktadır. 

Hantington’a göre, kurumsallaşma bir örgütün zamanla kişilere ve çevreye bağımlı olmaktan 
çıkarak toplumda meşru görülmesiyle başlar. Huntington, bir siyasal sistemin kurumsallaşma 
düzeyinin o sistemdeki örgüt ve usullerin uyarlanabilirliği, karmaşıklığı, özerkliği ve tutarlılığı 
ile ölçülebildiğini belirtmektedir (Huntington,1965: 65). 

Bu çalışmada, Türkiye’deki oy oranı ve temsil ettikleri tarihsel gelenek itibariyle ön planda olan 
üç büyük partinin‡; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurumsallaşmanın uyarlanabilirlik ölçütü bağlamında bir 
analizi yapılacaktır. Çalışmada konuyla ilgili literatürden faydalanılacaktır.  

Araştırma ile amaçlanan, kavramsal çerçevede siyasi partilerde kurumsallaşmanın hangi 
ölçütlere dayandığı ve Türkiye’deki siyasi partilerin kurumsallaşması önündeki engellerin neler 
olduğunun ortaya konması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte Huntington’ın kurumsallaşma 
ölçütlerinden uyarlanabilirlik ilkesinin Türkiye’deki siyasi partilerde ne kadarının gerçekleşip 
gerçekleşemediği gibi soruların cevaplarına ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KURUMSALLAŞMA VE SİYASİ PARTİ 
Bir asrı geçen bir zaman diliminde siyasi parti konusu, siyaset bilimi alanında ilgi görmektedir 
ve birçok teorik tartışmalara konu olmaktadır. 1960’lı yıllardan itibaren kurumsallaşma 
hususunun toplumsal gelişme kadar siyasal gelişme açısından da önem taşıdığı yaklaşımının ön 
plana çıkmasıyla bu alandaki teorilerde siyasi parti çalışmalarında yer bulmaya başlamıştır.  

                                                           
‡ Bu noktada Karpat’ın ifadesiyle Türk siyasetinin derin suları olan Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık akımlarını 
göz önüne getirmekte yarar vardır. Bu akımlar Cumhuriyet dönemi Türk siyasetinde daima etkili durumdadır 
(Karpat, 2007). 
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Kavram, deneyimlerin ve bilgilerin gruplandırıldığı bilgilerdir. Bir başka ifadeyle kavram, 
nesne ve düşüncelerin insan zihnindeki tasavvuru olan soyut bir düşünce biçimidir (Ülgen, 
2004: 107). Kavramlar özelliklerine göre farklı şekilde sınıflanabilmektedirler. Kavramların 
ayırt edici olmasını sağlayan ise, değişmeyen içerik öğeleridir. Bu içerik öğeleri kavramları 
anlamak için önemlidir.  

Kavramlar, zihinsel bir araç olarak bireylerin düşünmelerine ve kapsamlı bilgileri kullanabilir 
hale getirmelerine yardım eder (Senemoğlu, 2001: 513). Bu nedenle akademik çalışmalarda 
önce kısaca bir kavram, kuramsal olarak tanımlanmalı ve bu tanımlamadan hareket ile işlevsel 
bir içerik sunulmalıdır.  

Tüm bunlardan hareketle çalışmanın ilk kısmında hareket edilecek yöntem, ele alınacak 
kurumsallaşma konusu ilk önce kavramsal olarak tanımlanmaya çalışılmakta ve sonrasında 
kurumsallaşmayla birlikte nitelendirilen siyasi parti tanımları ve temel kavramlar yer 
almaktadır. 

1.1. Kurumsallaşma  
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde örgütlerin yapısal değişikliklerine ve değişimin hangi kavram 
içerisinde gerçekleştiğine artan merak bu alanda birçok kurumsallaşma tanımının ortaya 
çıkmasına ve her alanın kendine özgü yorumda bulunmasına sebep olmaktadır. Bu hususun 
siyasi parti örgütlenmelerine de ilgiyi arttırdığı söylenebilir.  

Kurumsallaşmanın ilk oluşum yeri olan kurum, kanun veya mevzuatlarla görev ve yetkilerin 
belirlendiği, hizmetin niteliği açısından idari bir bütünlüğe sahip olan kuruluşlardır (Toptancı, 
2010: 251). Bu kurumların yenilenme ve kurumsal çerçeveye uyum sağlayarak hareket etmeleri 
kurumsallaşma yönelimiyle karşılaşmalarına neden olabilir. Bir örgüt zamanla bağımlı 
olmaktan çıkmaya başlayınca kurumsallaşmaya başladığı da söylenebilir.  

Bir başka ifadeyle kurumsallaşmada esas olan bir kurumun faaliyetlerini sürdürmesinde, 
kişilere bağımlı olmadan, kurumun kendi yöntemlerini üretip ve yönetmesi, kişiler kurumdan 
ayrılmış olsalar dahi yönetimin aksamadan devam etmesi için yapısal süreçlerin 
oluşturulmasıdır (Bezirci, 2015: 2).  

Örgütsel kurumsallaşmanın gelişmesinde en etkili olan faktör olarak ise, bu yaklaşımın yaygın 
bir uyarlanabilirliğe sahip olması gösterilebilir (Bolat, 2006:235). Buna istinaden bulunduğu 
çevreye uyum sağlaya bilen örgütlerin kurumsallaşma düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.  

Kurumsallaşma teorisinde bir başka görüş ise, örgütlerin kurumsal bir çerçevede 
bulunduklarını, yalnızca dönemin şartları değil, aynı zamanda kurumsal alandaki iktidar erki, 
değer ve kurallardan da etkilendikleri görülmektedir (Özkara, 2000: 2). 

Tüm bunların ışığı altında Apaydın’ın tanımından hareket etmek somutlaştırıcı ve kapsayıcı 
olabilir. Apaydın’a göre kurumsallaşma; örgütsel denge, meşruluk, tahmin edilebilirlik ve 
kararlı olmayan ya da gevşek organize olmuş kısıtlı teknik eylemler ve yapılardan; düzenli, 
kararlı ve sosyal olarak kurumsal çevreyle bütünleşmiş yapılanma ile başka şartlarda ve 
ortamlarda, bu yapılanma ve buna bağlı davranış biçimlerinin otomatik olarak uygulanmasıdır 
(Apaydın, 2009:2).  

Konu siyasal partiler açısından ele alındığında ise, Mainwaring’e göre siyasi partilerin 
kurumsallaşamama nedenlerinden ilki partiler arası yarışta belli bir düzenliliğin olması, ikinci 
boyutu partilerin toplumda kökleşmesi, son olarak da partilerin başlangıçta ortaya çıkış 
nedenleridir (Mainwaring’den aktaran Akgün, 2007: 59).  
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Huntington’a göre ise siyasal yapıların kuvveti, istikrar ve zayıflıkları onların 
kurumsallaşmalarıyla bağlantılıdır. Kurumsallaşmayı, “örgütlerle usullerin itibar ve istikrar 
kazanmaları süreci” olarak tanımlayan Huntington, bir siyasal sistemin kurumsallaşma 
düzeyinin o sistemdeki örgüt ve usullerin uyarlanabilirliği, karmaşıklığı, özerkliği ve tutarlılığı 
ile ölçülebildiğini belirtmektedir (Huntington, 1965: 65).  

Akyüz’e göre, örgüt içerisinde yönetim erkini elinde bulunduranlar, toplumsal düzenin 
donanımını sağlayan ve toplumsal ilgi ve ilişkilerin oluşturduğu kurumları ve kurumsal tavırları 
ülke içinde ve ülke dışında uyumlu ve istikrarlı bir bütün haline getirir ve bu tavırların sürekli 
kılınması için de sistemli çabalar gösterirler (Akyüz, 2008:253). Bu da siyasal hayatın kurumsal 
niteliğiyle ilgilidir.   

Bir siyasi parti veya örgütün kurumsallaşabilmesi için bazı unsurların gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bu unsurlar, siyasi parti veya örgütün öncelikle tarihi bir birikime sahip olması, 
bu tarihi süreç içerisinde demokratik yönetim biçimiyle hareket edilmesi ve yeniliklere açık 
olmak gibi uyarlanabilirlik ölçütü içerisinde yer almaktadır. Huntington’a göre 
kurumsallaşmanın tamamlanabilmesi için uyarlanabilirlik dışındaki ölçütler ise, karmaşıklık, 
tutarlılık ve özerkliktir.  Bu şekilde bağımlı olmaktan çıkmak ve kalıcılık arzusu 
gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. Kurumsallaşmanın siyasal gelişme ve istikrar için büyük 
önem taşıdığı söylenebilir.  

Samuel P. Huntington, siyaset bilimi alanında yirminci yüzyıla damgasını vuran düşünürlerden 
biridir. Demokratikleşme, Medeniyetler gibi alanlarda geliştirdiği teoriler yirminci yüzyılın son 
çeyreğinde büyük yankı uyandırmıştır. Bu düşünürün 1960’lı yıllarda siyasal gelişme ve 
modernleşme üzerindeki çalışmaları esnasında gündeme taşıdığı kurumsallaşma ölçütleri 
siyasal partilerin kurumsallaşma alanında ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuştur. 

1.2. Siyasi Parti 
Siyasal hayatta rol oynayan örgütler arasında en önemli siyasal güç olarak siyasi partiler 
gösterilebilir. Siyasi partilerin asıl amacı olarak devlet mekanizmasının kontrolünü ele 
geçirmek olduğu söylenebilir. Duverger’e göre parti, tek bir topluluk değil, birden fazla 
topluluğun yarattığı, ülke içerisindeki koordinatör kurumların desteği ile birbirine bağlanmış 
küçük grupların oluşturduğu birliktir (Duverger, 1974: 52). Ona göre parti, belli bir yapıya sahip 
insan topluluğudur.  

Heywood’a göre ise, siyasal partiler dört özellikle diğer topluluklardan ayrılmaktadırlar. 
Birincisi partiler iktidarı ele geçirmeyi amaçlar, ikincisi üyelerinin resmi üyelik kartlarına sahip 
olması, üçüncüsü devletin siyasal temel alanlarının her berini etkilemeyi hedefleyen genel bakış 
açısına sahip olması ve son olarak da farklı düzeylerdeki partiler ortak bir politik tercih ve 
ideolojik kimliğin etrafında birleşmeleridir (Heywood, 2012: 320). Bu özellikler siyasal 
partileri daha geniş örgüt ve toplumsal hareketlerden ayrılmasını sağlayabilmektedir.  

Siyasi partiler önce Avrupa’da daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını göstermeye 
başlamışlardır. Modern anlamda siyasi partilerin Fransız Devrimi sonrasın da ortaya çıktıkları 
söylenebilir. İlk önce Avrupa’da daha sonra diğer ülkelerde farklı görüşlere sahip olan kişilerin 
bir araya gelerek, örgütsel bir yapılanmayla bulundukları ülkelerin siyasal sisteminde etkili 
olmaya başladıkları söylenebilir. Siyasi partilerin ilk örnekleri, XIX. Yüzyılda Avrupa’da ve 
Birleşik Devletlerde görülmektedir. 1830 yıllarında kurulmuş İngiltere’deki Muhafazakâr Parti 
ve aynı dönem içerisine ABD’de 1828 yılında kurulmuş olan Demokratik Parti dünyanın ilk 
siyasi partisi ve günümüze kadar varlığını sürdüren en eski partiler arasında yer almaktadır.  
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1850’de ABD dışında hiçbir ülkede bugünkü anlamda siyasi partiler bulunmamaktaydı. Batı 
Avrupa ülkelerinde ise, fikir akımları, halk kulüpleri, felsefi dernekler ve parlamento grupları 
bulunmaktaydı (Duverger, 1974). Siyasi partiler büyük dönüşüm ve ihtiyaçlardan doğarlar. 
Dolayısıyla siyasi partilerin ortaya çıkış sebeplerini görebilmek için Batı Avrupa ülkelerindeki 
gelişmeleri incelemek gerekmektedir. Duverger’e göre ise, ilk siyasi partiler parlamento 
içinden doğarlar ve parlamento grupları halinde siyasi parti gibi çalışırlar. Fakat bir siyasi parti 
değillerdir. Bu grupların siyasi parti olarak görülmesi, seçim kararının alınmasıyla kabul 
edilmektedir.§ 

Türk siyasal hayatında ilk siyasi partiler 1908 yılından sonra II. Meşrutiyetin ilanı ile beraber 
toplanan parlamento içinde ortaya çıkmıştır. İlk siyasi parti olarak İttihat ve Terakki yaygın bir 
şekilde kabul edilir. Bu nedenle Türkiye’deki siyasi parti geçmişini, Osmanlıdan devralınan 
parlamenter geleneğin oluşum süreçlerinde incelemek gerekmektedir. 1945 yılına kadar tek 
parti hâkimiyeti devam etmiştir. Çok partili hayata geçiş ise, CHP içerisinden çıkan muhalif 
grup** “Dörtlü Takrir” olarak isimlendirilen önergeyi parti grubuna sunmuşlardır. Bu durum 
muhalif grubun partiden ihraç edilmelerine sebep olmuştur. Bu gelişme, 1946’da Demokrat 
Parti’nin kurulmasına imkân sağlamıştır. Kronolojik sıraya bakılacak olunursa siyasal süreçte 
kalmasına izin verilmemiş olsa da Demokrat Parti’den önce 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi 
kurulmuştur. Bu süreçle birlikte çok partili hayata geçilmiştir. Çok partili hayata geçilmesi, 
Türk demokrasisinin önündeki engelleri tam anlamıyla kaldırmadığı söylenebilir.  

Çok partili hayata geçildikten sonra, demokrasinin bir türlü kurumsallaşamaması, Türk siyasal 
hayatının en önemli sorunu olarak ortaya çıkmaktadır (Akıncı ve Usta, 2016: 286). Bu durumun 
en önemli sebebi olarak, demokratik gelişmelerin içeriden gelen talepler doğrultusunda değil, 
dış koşulların etkili olması ile gerçekleşmesi gösterilebilir.  

 

2. HUNTİNGTON’UN YAKLAŞIMI VE BİR KURUMSALLAŞMA ÖLÇÜTÜ 
OLARAK UYARLANABİLİRLİK 
Huntington, siyasal gelişmeyi siyasal sistemle bağlayan Avrupa’daki modern siyaset biliminin 
kurucusu olarak gösterilmektedir. Huntington’a göre, siyasal gelişmeye giden yolda gözden 
kaçırılan olgu kurumsallaşmadır. Huntington’un siyasal kurumsallaşmanın gereklilikleri olarak 
ele aldığı kurumsallaşma ölçütlerinden†† biri olan uyarlanabilirlik ölçütü siyasi partilerdeki 
gelişme yönünden partilerin kronolojik yaşı, kuşaksal yaşı ve fonksiyonellik kazanımı 
bağlamında incelenmektedir.  

Bir örgütün yaşadığı çevreye uyum sağlayıp, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilme 
durumuna uyarlanabilirlik denmektedir (Huntington, 1965: 66). Buna göre partilerin 
sürdürebilirliklerini sağlamaları için kaybettikleri ilgiyi yeni bir fonksiyonellikle geri almak ve 
kendilerini geliştirmek durumundadırlar. Yani bir parti ne kadar eskiyse ve ne kadar çok badire 
atlatmışsa uyarlanabilirliği o kadar yüksek olduğu söylenebilir. 

                                                           
§ Siyasi partilerin oluşum süreci; Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali, parlamentonun oluşması, parlamento grupları 
ve son olarak seçim kararının verilmesi süreciyle dünyadaki ilk partilerin Duverger’in bu teorisiyle oluştuğu 
söylenebilir (Duverger, 1974).  
** Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü. 
†† Huntington’un dile getirdiği diğer kurumsallaşma ölçütleri; karmaşıklık, tutarlılık ve özerkliktir. 
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Huntington’un kurumsallaşma ölçütü olan uyarlanabilirlik ölçütünde bir partinin 
kurumsallaşması üç açıdan incelenmektedir. Bunlar, bir partinin kuşaksal yaşı, kronolojik yaşı 
ve fonksiyonellik durumudur (Huntington, 1965: 66) 

Huntington’a göre, bir partinin yaşı üzerinden kurumsallaşma analizi yapılırken ilk önce 
partinin kronolojik yaşına bakılmaktadır. Buna göre bir örgüt veya parti ne kadar uzun süreden 
beri mevcut bulunuyorsa, kurumsallaşma düzeyi o kadar yüksektir. Hantington’a göre, 
kronolojik yaş ne kadar uzarsa o kadar kurumsallık vardır (Huntington, 1965: 66). Çünkü bir 
parti varlığını sürdürdüğü yıllar boyunca birçok badire atlatmıştır ve bu badirelerle baş edip 
hala daha varlığını devam ettiriyorsa o partinin kurumsallaştığı kabul edilebilir. 
Uyarlanabilirliğin diğer ölçütleri ise kuşaksal yaş ve fonksiyon değiştirme becerisidir. 
Huntington’a göre özellikle fonksiyon değiştirme gücü ile kronolojik yaş arasında yakın bir 
ilişki bulunmaktadır.  

 

3. UYARLANABİLİRLİK BAĞLAMINDA CHP, MHP VE AKP 
Çalışmanın bu bölümünde Türk siyasi hayatının başlıca aktörü olan bu üç siyasi parti, 
kurumsallaşmanın önemli bir göstergesi olan uyarlanabilirlik gücü bağlamında yakın okumaya 
tabi tutulacaktır. Türk siyasi hayatında kronolojik yaşı en yüksek olan partinin CHP olduğu 
söylenebilir. CHP’yi MHP takip etmektedir. Her iki parti kuşaksal yaş ölçütünde de ilerleme 
gösterebilmiştir. AK Parti ise bu iki partiye göre son derece gençtir. Kronolojik yaşı kısa ve 
kuşaksal yaş ölçütünü gerçekleştirememiş olsa da önemli bir siyasal geleneğin (milli görüş) 
birikimi ve tecrübesine sahiptir.  

Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partisi olan CHP uyarlanabilirliğin kronolojik yaş ölçütü 
bağlamında ele alınacak olursa; varlığını 1923 yılından beri devam ettirmektedir. Bu tarihe göre 
Türkiye’nin parti yaşı en eski olma özelliğiyle bu çerçevede kurumsallık gösterebiliyor 
denilebilir. Fakat 1923 sonrası dönemde gerçekleşen darbeler bu süreci zedelemiştir. 1980 
darbesi sonrasında tüm partiler gibi CHP’nin de kapatılmış olması gerçeği dikkate alındığı 
takdirde zamansal olarak CHP’nin de çok uzun ve kesintisiz bir varlığının olmadığı sonucuna 
ulaşılabilir. Dolayısıyla Türkiye’nin en eski partisinin bile uzun ve kesintisiz bir varlığının 
olmaması kurumsallaşmasının gerçekleşmesine engel olduğu gösterilebilir. 

MHP ise, kuruluş tarihi ile elli yılı bulan kronolojik yaşı ile kurumsallaşma ölçütü olarak yeterli 
görülmektedir. Fakat AK Parti ise, diğer iki partiye istinaden çok daha sonralarda kurulduğu 
dikkate alındığında kurumsallaşma için gerekli tarihi birikime sahip olmadığı sonucuna 
varılabilir.  

İkinci bir uyarlanabilirlik ölçütü olan kuşaksal yaş, Huntington’a göre bir partinin lider 
kadrosundaki kişiler halen o partinin ilk kurucu kadrosundan ise bu partinin uyarlanabilirliğinin 
şüphede olduğunu belirtmektedir. Bir örgüt, kendi içinde iktidarın barışçı yoldan intikali 
problemini kaç kere çözmüş ve bir liderler takımı yerine bir başkasını geçirebilmişse, 
kurumlaşma düzeyi o kadar yüksektir (Huntington,1965: 67). Buna göre, bir partide lider 
değişiminin devam etmesi ve yeni kadroların oluşturulması, o partinin kurumsallaşmış 
olduğunu gösterebilir. Bu nedenle liderler ve kişilikleri, siyasi partilerin başarısında ve 
yaşamlarını sürdürme konularında oldukça büyük önem arz etmektedir (Zariç, 2011: 99).  

Partilerin gerçek liderlerinin çoğu zaman görünüşteki liderlerden ayrı kişi oluşu, lider 
değişiminde problemler yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle her partinin kendi tüzüğünde 
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lider değişiminin nasıl olacağı farklılık göstermektedir. Kurumsallaşmanın oluşabilmesi için 
doğal lider değişiminin oluşması gerekmektedir.‡‡  

Türk siyasal hayatında 1923’den beri yer alan CHP’yi birbirinden farklı üç ana dönemde 
incelenebilir. Birinci dönem; İnönü “Devletin Partisi CHP”, ikinci dönem; Ecevit “Halkın 
Partisi CHP”, üçüncü dönem; Baykal “Rejimin Partisi CHP” olarak görülmektedir. CHP’deki 
lider değişimi 1965’ten sonra ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümün yaşanmaya 
başladığı, Soğuk Savaş dinamiklerinin siyasetin önceliklerini belirlediği bu dönemde, CHP hem 
ideoloji ve programını hem de liderini değiştirmek durumunda kalmıştır (Ete, 2010: 5-7). 
İnönü’nün bu değişime karşı durması Ecevit’e karşı liderliği kaybetmesine sebep olmuştur. 
Deniz Baykal Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanlığı için Kurultayda İnönü ile 
yarıştı ancak başarılı olamamıştır. SHP’nin başına geçemeyen Baykal, 12 Eylül döneminde 
kapatılan partilerin aynı isimle açılabilmelerine olanak tanıyan yasal düzlenmelerin kabulü ile 
birlikte, CHP’yi 1992’de yeniden açmıştır (Ete, 2010:8). Deniz Baykal 2010 yılında çıkan kaset 
skandalı olayından sonra Genel Başkanlıktan istifa etmek durumunda kalmıştır. Kaset 
komplosundan sonra Kılıçdaroğlu kısa sürede Önder Sav’ın ve partinin yetkili organlarının 
desteğiyle tek aday olarak kurultaya katıldı ve genel başkanlığa seçilmiştir (Ete, 2010: 12).  

CHP’deki lider değişimleri bağlamında bakıldığında Ecevit’in doğal yollardan, Deniz Baykal 
ve Kılıçdaroğlu’nun ise siyasetin doğası dışında gerçekleşen gelişmeler sonucu gerçekleştiği 
söylenebilir. Her ne kadar lider değişim süreci sorunlu olsa da belli bir seçmen kitlesinin partiye 
sadakatlerinin devam ettiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla lider değişimi seçmenler açısından 
ciddi bir kırılmaya neden olmadığı söylenebilir. 

AK Parti ise, 2001 yılında kurulmuş dolayısıyla yeni bir parti olduğu söylenebilir. Kurulduğu 
günden 2014’de Cumhurbaşkanı olarak seçildiği döneme kadar Recep Tayyip Erdoğan partinin 
başındaydı. Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ahmet Davutoğlu partinin başına 
geçmiştir. Davutoğlu’nun partinin başına geçmesini Erdoğan belirlemiştir. Bir süre sonra 
Erdoğan ile Davutoğlu ters düştüklerinden, Davutoğlu Başbakanlık ve parti başkanlığından 
istifa etmek zorunda kalmıştır. Daha sonra partinin başına yine Erdoğan’ın belirlediği Binali 
Yıldırım geçmiştir. Anayasamızda Cumhurbaşkanı seçilen kişinin herhangi bir siyasi partiyle 
bağının olması yasaklandığı için (Erdoğan, 2015: 462), Erdoğan parti başkanlığından istifa 
etmek zorunda kalmıştır. Fakat 16 Nisan 2017 referandumundan sonra Cumhurbaşkanının 
siyasi partiyle bağının koparılması zorunluluğu kaldırılmıştır. 21 Mayıs 2017 tarihinde 
gerçekleşen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde Erdoğan tekrar partinin başına 
geçmiştir. Dolayısıyla, AK Parti’de lider değişiminin zorunluluk dışında olmadığı ve bu 
ölçütlere göre kurumsallaşma sağlayamadığı söylenebilir.§§  

                                                           
‡‡ Fransız Komünist Parti’sinin tüzüğüne göre lider seçimi, federal komite federasyon sekreterliği, adaylıklarını 
Merkez Komite ile görüşmek zorundadır (Duverger, 1974: 198). Bu da lider değişiminde merkeziyetçiliği artırır. 
§§ Uyarlanabilirlik ölçütlerinden kronolojik ve kuşaksal yaşa göre Avrupa’dan örnek vermek gerekirse, 
İngiltere’deki İşçi Partisi’ne bakıldığında, 1900’den 1906 yılına kadar İşçi Temsil Komitesi adıyla 1906’dan 
itibaren ise bugün ki İşçi Partisi adıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Kronolojik olarak bakıldığında 1950 ve 
sonrasında parti, iç bölünmeler dışında kesintisiz olarak devam etmekte ve bu ilkeye göre kurumsal parti olduğunu 
ortaya koymaktadır. İşçi Partisindeki lider değişimine bakıldığında 1906’dan günümüze kadar yirmi beş lider 
değişimi olmuş bunların dördü geçici olarak parti başkanlığı yapmıştır. İşçi Partisi’nde lider her yıl Yıllık Kongre 
tarafından tekrar seçilmektedir (Soysal, 1957: 87). Bu özellik dolayısıyla İşçi Partisi, kendisinin Muhafazakâr 
Parti’den daha demokratik olduğunu ileri sürmektedir. İşçi Partisi’ndeki bu lider değişim özelliği parti tüzüğündeki 
kural içerisinde gerçekleştiği için kurumsallık kazandığı söylenebilir.   
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Türkiye’de 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle AK Parti’nin ortaya çıkan ilk 
problemlerinden biri, partinin kurumsallaşması açısından son derece önemli olan lider değişim 
krizinin çözümlenmesiydi. AK Parti’nin uzun dönemli olması için de, eski siyaset tarzının kendi 
üstlerine yapışmaması için yeni bir siyasal kültür oluştururken, bu bakış açısının tezahürü 
olarak parti tüzüğüne “üç dönem” kuralı kondu (https://www.setav.org/kurucu-felsefeye-
donus-siyasal-yenilenme-ve-ak-parti, 25.06.2017). Ancak bu ölçüt de kurumsallaşma için 
yeterli olamadığı söylenebilir. 

Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı değişimlere bağlı olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) 
üç döneme ayırarak, 1980 öncesi dönem, 1980 sonrası Alparslan Türkeş dönemi ve Devlet 
Bahçeli liderliğindeki dönem olarak sınıflandırabiliriz. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
(CKMP) içerisinde hızla yükselen Türkeş, kısa bir süre sonra partiyi olağanüstü kongreye 
zorlamış ve 1 Ağustos 1965 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre’de Alparslan Türkeş genel 
başkanlığa gelmiştir (Yayman, 2009: 5-6). Daha sonra CKMP’nin 8-9 Şubat Olağanüstü Büyük 
Kongresi’nde Milliyetçi Hareket Partisi adı kabul edilmiştir. 1980 darbesi sonra ise MHP 
kapatılmıştır. Fakat 6 Eylül 1987 tarihinde 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği yasaklar 
dolayısıyla, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adı altında çalışmalar devam etmiştir. MÇP’den 
MHP’ye geçiş ise, ancak 1992 yılı sonunda başlayan gelişmelerle birlikte mümkün hale 
gelmiştir. 

1995 seçimlerinden sonra tabandaki değişim talepleri ve Alparslan Türkeş’in halefinin kim 
olacağına ilişkin tartışmaların yapıldığı bir dönemde, Türkeş’in vefatı bu değişimi zorunlu 
kılmış yerine Devlet Bahçeli göreve getirilmiştir (Yayman, 2009: 9). Özellikle son yıllarda parti 
başkanının değişimine dönük atılan adımlara, yönetim tarafından yaklaşım tarzının sorunlu 
olduğu söylenebilir. Parti içi muhalefet farklı yöntemlerde etkisizleştirilmekte ve hatta disiplin 
kurulu yoluyla partiden atılmaktadır.  

Robert Michels, Alman Sosyal Demokrat Parti’sini (SPD) incelemiştir. Michels çalışmasında 
işçi sınıfı iktidarı amacıyla kurulmuş olan SPD’nin zaman içerisinde kurumsallaşan ve katılaşan 
yönetim yapısı nedeniyle bu amacın mümkün olmadığını belirtir (Robert Michels’den, aktaran 
Zariç, 2011: 103). Örneğin, Doğu Avrupa’da komünizm sonrası dönemde kurulan yeni 
demokrasilerde üyelerin parti politikalarında ve lider değişimlerinde çok sınırlı etkileri olduğu 
söylenebilir. Aynı şekilde Türkiye’de parti örgütleri geleneksel olarak liderler tarafından 
kuvvetle kontrol edilmektedir ve parti içi demokrasi ilkesi pek yaygın şekilde icra 
edilmemektedir (Sayarı, 2015: 134).  

Buna göre, Türkiye’de siyasi partilerin kuşaksal yaşı dikkate alındığında partilerde lider 
değişimi demokratik ve gereklilik için değil mecburiyet ve zorunluluk çerçevesinde 
gerçekleştiği söylenebilir.    

Uyarlanabilirliğin son ölçütü olan fonksiyonelliğe bakıldığında, bir partinin belirli bir 
fonksiyonu yerine getirmek üzere kurulmasının ve belli bir süre sonra bu fonksiyona olan 
ihtiyacın ortadan kalkmasıyla parti ya kendine yeni bir fonksiyon bulmak ya da yok olmak 
zorundadır (Huntington, 1965: 68). Huntington’a göre, çevresindeki değişmelere 
uyarlanabilmiş ve temel fonksiyonlarını bir veya birkaç defa değiştirebilmiş bir örgüt, bu 
yeteneği gösterememiş bir örgüte oranla daha fazla kurumsallaşmış sayılmaktadır. 

CHP’nin fonksiyonellik değişimlerine bakıldığında, 1920’deki Ziya Gökalp düşüncesi “Ulus 
devlet” fonksiyonu, İsmet İnönü “pozitivist Anadoluculuk”, Bülent Ecevit “ortanın solu” ve en 
son olarak Kemal Kılıçdaroğlu “yeni sol” Giddens düşüncesini benimsemiştir (Ete, 210: 5-17). 
Bu duruma göre, CHP’nin fonksiyonelliğini kaybetmeye başladığında yeni bir düşünceyi 
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benimsemiş olması giderek yok olmaya boyun eğmesine imkân vermemiştir. Dolayısıyla 
fonksiyonelliğini en çok yenileyen parti olduğu söylenebilir.   

AK Parti’nin fonksiyonellik görecesi 2002 yılında iktidara geldiğinde hem içinden çıktığı Milli 
Görüş çizgisi ve Milli Görüş geleneğinin yaşadığı kriz AK Parti’nin doğuş sebebi olurken, 
ülkenin yaşadığı kriz, bu partinin tek başına iktidar olmasının yolunu açmıştır (Koç, 2011:4). 
AK Parti’nin bundan sonra ki tutumu ise Avrupa Birliği tarafından benimsenme mücadelesinin 
farklı bir anlamı daha vardı. Milli Görüş kökenli olan AK Parti için, AB’ye üyelik yolunda 
ısrarcı olmak, batı tipi demokratik liberal modeli desteklediğini göstererek, Avrupa 
devletlerinin desteğini almak için işlevsel bir iktidar mücadelesiydi (Kaygusuz, 2010:418). AK 
Parti, ülkede her an kendini hissettiren askeri veya hukuki darbeye karşı kendini güvenceye 
almak zorundaydı. AB’den alacağı destek kendi meşruiyetini ülke içinde de hissettirmekte 
etkili olacaktı. Bu dönemde Batı’nın ılımlı İslam politikası AK Parti’nin elini kolaylaştırdığı 
söylenebilir.  

AB politikası etkisini kaybetmeye başlayınca AK Parti fonksiyonelliğini devam ettirebilmek 
için gündemini değiştirerek terör sorununa yani demokratik açılım sürecine dikkat çekmeye 
başlamıştır. Erdoğan’ın 12 Ağustos 2015’te “biz büyük bir devlet ve millet olarak, bu ülkeyi 
kuranların bize miras bıraktığı temel prensipler, demokratik cumhuriyet ilkesi ve anayasal 
düzen dairesinde her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku ve daha çok 
refah ile çözeriz, çözüyoruz, çözeceğiz…” devamında sarf ettiği bu sözler, Demokratik Açılım 
olarak adlandırılan sürecin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir (Akdoğan, 2010: 23).  

Türkiye’nin komşularında Arap Baharı süreci sonucunda iç savaşların ortaya çıkması ve 
PKK’nın bu konjektörün kendine sağladığı imkânlardan faydalanarak ülkede iç savaş 
çıkarmaya çalışması ve bu süreçte yine Batı’nın PKK ve Suriye’deki uzantılarını desteklemesi 
AK Parti’nin farklı bir fonksiyonelliğe geçmesine neden olmuştur. Teröre karşı verilen 
mücadelede milliyetçi-muhafazakâr hatta bir ölçüde solun desteğinin alınmasına imkân 
sağladığı söylenebilir. 

Türkiye’deki milliyetçi sağ diyebileceğimiz MHP ise, varlık sebebinin ilk kurulduğu yıllarda 
radikal sağ milliyetçiliğe bağlı olarak devleti ve Türk milletini düşmanlara karşı korumak 
olduğu söylenmektedir (Arıkan, 2008:3). 1980 sonrası da Alparslan Türkeş’in başlattığı 
merkeze kayma politikası büyük ölçüde başarılmış görünse de, zaman zaman parlamento içinde 
ve dışındaki “töresel” davranışlar partinin yeni imajını zedelemektedir (Akgün, 2007: 69). İlk 
dönemde ülkenin komünistliğe doğru gittiği düşüncesiyle MHP anti-komünizm fonksiyonunu 
savunmuştur (Bora ve Can, 2004: 58). Lakin bunun akabinde komünizmin yıkılması MHP’nin 
varlık sebebini de ortadan kaldırmıştır. Bu durumda MHP’nin varlığını devam ettirebilmesi için 
bu defa ılımlı sağ milliyetçilikle birlikte Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve terörün çözümü 
fonksiyonuna geçtiği görülmektedir (Arıkan, 2008: 24).  

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Kurumsallaşma günümüzde birçok alanda karşı karşıya kalınan bir olgudur. Gerek özel sektör 
gerekse kamu sektörü olsun, tüm kurum halini alan örgütler süreklilikleri için bu olguya cevap 
vermek zorunda kalmaktadırlar. Her alanda farklılık gösteren bu olgu bulunduğu alanda da ayrı 
ayrı ölçütler doğrultusunda gerçekleşmektedir.  

Bu makalede, kurumsallaşmasının siyasal partiler üzerindeki eğilimini izleyerek 
kurumsallaşmanın ölçütlerini Samuel P. Huntington’un kurumsallaşmasının uyarlanabilirlik 
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ölçütünü ele alarak yapılan incelemeler sonucunda, ulaşılan başlıca sonuçlar olarak şunlardan 
bahsetmek mümkündür.  

Türk siyasal hayatında modernleşmeyle birlikte, siyasi partilerin demokratik yapılarının 
incelenmesi bu yapıların hangi yöntemlerle düzenlendiği diğer ülkelerde de görüldüğü gibi 
ülkemizde de merak edilen bir durum haline geldiği söylenebilir. Yapılan araştırmalar 
sonucunda siyasi partilerin örgütsel durumlarının kurumsallaşmaya fazla önem vermediği ve 
bazı nitelikleri gözden kaçırdıkları söylenebilir.  

Türk siyasal partilerinden CHP’deki lider değişimine bakıldığında Ecevit’in doğal yollarla, 
Baykal ve Kılıçdaroğlu’nun ise siyasetin doğası dışında partinin başına geçmesi 
kurumsallaşmanın özüne uymadığı söylenebilir. AK Parti’nin yeni bir parti olması dolayısıyla 
ve lider değişiminin ise zorunluluk içerisinde gerçekleşmesi bu ölçütlere göre kurumsallaşma 
sağlayamadığı söylenebilir. MHP’de ise içerisinde yaşadığı değişimler yine bir zorunluluk 
içerisinde gerçekleştiği için bu ölçütlere göre kurumsallık kazandığı söylenememektedir.  

Uyarlanabilirliğin son ölçütü olan fonksiyonellik, Türk siyasal hayatındaki üç partiye (CHP, 
AKP, MHP) bakıldığında, partilerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için belli dönemlerde 
kaybettikleri önemi yeni yapılanmayla hareket kazandırmaya çalışmışlardır. Her üç parti de 
kendi oluşum özelliklerine göre yeni fonksiyonellik arayışlarında olmuşlardır. Bu yeni 
fonksiyonellikler kimi zaman etkili olmuş kimi zaman da istenilen amaca ulaşılamadığı 
söylenebilir.   

Kurumsallaşmanın bu ölçütlerine göre, Türkiye’de kuşaksal yaş dikkate alındığında 
partilerdeki lider değişiminin demokratik ve gereklilik için değil bir zorunluluk içerisinde 
gerçekleşmesi, tarihsel olarak kronolojik yaşlarının ise kesintisiz olarak devam etmediği ve son 
olarak da fonksiyonelliklerini yeterli ölçüde kazanamadıklarından kurumsallaşmayı tam olarak 
sağlayamadıkları söylenebilir.   

Türkiye’de siyasi partilerin kurumsallaşması önündeki engellerden, parti sisteminin zayıflığı ve 
sürekli değişime uğrayan seçim sistemi gösterilebilir (Akgün, 2007: 67). Türkiye’de siyasal 
kurumsallaşma açısından belirleyici özellik, siyasal sistemin yumuşak kuvvetler ayrılığı 
temelinde ve üniter bir model altında yapılandırılmış olması vurgulanabilir.  

Siyasi partilerin kurumsallaşma konusundaki eksiklikleri, Türk demokrasisinin 
kurumsallaşamamasını beraberinde getirmektedir. Siyasetin alanı, siyaset dışı aktörlerin 
etkisine çok açık olması, siyasetin kurumsallaşamamasının doğal bir sonucu olduğu 
söylenebilir. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNE YÖNELİK BİR TARTIŞMA 
Mehmet Tahir KARABOĞA* 

 

Öz 

Eğitim kurumları bir toplumda bireylerin dünyayı anlamlandırma ve görme biçimlerinin oluşmasında temel bir 
kaynak oluştururken, onların dünya görüşlerinin şekillenmesinde, düşünce ve fikirlerinin oluşmasında inanç, tutum 
ve davranışların meydana gelmesinde önemli bir rol oynar. Dünyada pek çok ülkenin eğitim sisteminde okullar, 
küresel kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda ve neo-liberal politikalarla tıpkı ticari şirketler gibi yeniden 
yapılandırılmaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte eğitim kurumları, günümüzde sürdürülen kamu çıkarı ve 
yararı ilkesi yerine serbest piyasa ilişkileri çerçevesinde kar elde edilen bir alan olarak yeniden tanımlanmaktadır.  

Bu çalışmada küreselleşmeci eğitim ile kamucu eğitim anlayışlarının farklılıklarına dikkat çekilerek karşılaştırma 
yapılmakta, ülkemizde eğitim sisteminin eşitlikçi ve adaletli bir yapıya kavuşması ve eğitimin bir kamusal hizmet 
olarak görülmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme ve Eğitim, Küreselleşmenin Etkileri, Eğitimin Ticarileşmesi. 

 

A DISCUSSION ON THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Abstract 

While educational institutions provide a fundamental resource for the formation of meaning and vision of life they 
also play an important role in shaping worldviews, beliefs, attitudes and behaviors, thoughts and ideas of 
individuals in a society. In many countries around the world, schools in educational systems have been restructured 
in line with global capitalist needs and with neo-liberal policies, just like commercial companies. Together with 
the globalization process, educational institutions have been redefined as a profitable area within the framework 
of free market relations rather than ongoing public benefit and benefit principle. 

In this study, a comparison is made by pointing out the differences between globalist education and public 
education approaches and the idea of an egalitarian and fair structure of the education system and the importance 
of seeing education as a public service is emphasized. 

Keywords: Globalization and Education, Effects of Globalization, Commercialization of Education. 

 
GİRİŞ 
Küreselleşme konusu gündeme gelmeye başladığı 1970’li yıllardan günümüze kadarki süreçte 
akademik camia ve pek çok farklı disiplin tarafından sürekli tartışılan bir konu olmuştur. 
Konuyla ilgili çok sayıda bilimsel makale, kitap ve tez yayınlanmıştır ve bugün de konunun 
önem ve güncelliğini koruduğu görülmektedir. Bu çalışmada küreselleşme konusunda yapılan 
tartışmalar ele alınıp sentezlenmekte ve küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki yansımaları 
eleştirel bir bakış açısıyla tartışılmaktadır. 

Küreselleşme, ekonomi, siyaset, hukuk, kültür, sağlık, aile gibi birçok toplumsal kuruma etkisi 
olan bir olgudur. Eğitim alanı da bu etkilenen alanlardan birisidir. Toplumsal yaşamın en temel 
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kurumlarından biri olan eğitim kurumu, bireyin kim olacağını, bireyin dünyayı nasıl 
algılayacağı ve göreceğini belirleyen önemli kurumların başında gelmektedir. 

1980’li yıllardan itibaren küreselleşmeye öncülük eden batılı ülkeler kademeli olarak, 
gelişmekte olan ülkelerde, eğitim kurumlarının yapısına ve içeriğine doğrudan ya da dolaylı bir 
şekilde müdahale ederek bu alanda, özel çıkarlar doğrultusunda, ticarileştirme politikaları 
uygulanmasına rehberlik etmiştir.  

 

1. KÜRESELLEŞME KAVRAMI 
Küreselleşme bir taraftan enformasyon, iletişim ve teknoloji boyutu ile kutsanan bir şekilde ele 
alınırken, diğer taraftan kapitalizmin bir gelişim süreci olarak sömürü sisteminin bir üst seviyesi 
olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik boyutunun ön planda tutulduğu görüşlerde, mevcut yapı 
"bilgi toplumu", "dijital toplum", "ağ toplumu" gibi nitelendirmelerle ön plana çıkartılırken, 
eleştirel yaklaşımlar ise daha çok ekonomik ve kültürel sömürü ve eşitsizlik boyutuna vurgu 
yapılmaktadır.    

Giddens (2006) küreselleşmeyi sadece teknolojik olarak değil, ekonomik, siyasal, kültürel ve 
ideolojik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Yaylagül (2013), küreselleşmeyi kapitalizm 
açısından bir kriz yönetim biçimi, özü itibarıyla kapitalizmin uluslararası hale gelmesi, 
sermayenin küreselleşmesi çerçevesinde tanımlar. Taşçıoğlu (2008) ise, küreselleşmeyi 
kapitalizmin yetmişli yıllarda girdiği krizden çıkabilmek için dünya çapında gündeme getirilen 
ve sermayenin dünya çapında yayılmasıyla karakterize olan bir süreç olarak tanımlamaktadır. 
Tanımlarda da görüldüğü gibi küreselleşme kavramı kapitalizm kavramı ile ilişkili olarak iç içe 
bir olgu olarak tanımlanmakta ve ele alınmaktadır. Bu anlamda kapitalist toplumsal sistemin 
kısaca ortaya çıkış sürecinden bahsetmek gerekir. 

Erbaş (2000), kapitalist sistemin üç aşamasından bahsetmektedir. Birinci dönem 18. yüzyılda 
Batı Avrupa’da yeni dinamiklerle ortaya çıkan toplumsal dönüşümün yaşandığı bir dönemdir. 
Akıl, bilim ve rasyonalitenin ön planda olduğu kentleşme ve sanayileşme dönemidir. Bu 
dönemde emek, toprak ve para metaya dönüşerek sermaye birikimini sağlıyordu. Klasik 
kapitalizm 1945’lere kadar süren bir dönemdir. Klasik sömürgeciliğin (kolonyalizm) egemen 
olduğu bu dönemde, egemen aristokrat sınıflar ile işçi sınıfının, sosyal sınıfsal ayrışmanın 
keskin olduğu, işçi sınıfı karnını doyurma, egemen sınıf ise zenginliğini ve karını artırmaya 
yönelik faaliyetler ve hedefler peşindedir.  Aynı zamanda üretim fabrikalarda kol gücüne dayalı 
bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İkinci dönem, 1945-1975 yılları arasını kapsayan, savaş 
sonrası sistemin ekonomik ve sosyal olarak büyük bir yıkıma uğradığı bir dönemdir. Bu döneme 
ileri kapitalizm, fordist dönem, geç kapitalizm, organize kapitalizm de denilmektedir. 
"Fordizm" kavramı, Gramsci tarafından Amerikan endüstriyel yaşam biçiminin ifade 
edilmesinde kullanılmış, daha sonra kapitalist endüstrileşmenin 1945’ten 1975'e kadar süren 
dönemi olarak tanımlanmıştır (Harvey, 1997). Üretimin standartlaşması, bu standartlaşmaya 
uygun kitlesel üretimi kolaylaştıran yeni bir teknolojiye gidilmesi, işçilerin akan bir bant 
üzerinde çalışmaya başlaması ve emeğinin giderek daha verimli hale gelmesi fordist üretimin 
temel ilkelerini oluşturmuştur (Hall, 1995). Bu dönemde savaşın yıkımlarını telafi etmek için 
üretimde fordizm denilen bir model benimsenir. Fordist üretimde devlet ekonomide üretim, 
bölüşümü ve tasarrufu sağlamakta ve ekonomiyi koordine etmektedir. Standartlaşmış kitle 
üretimi, kitlesel tüketim olmakta ve Keynesçi politikalar uygulanmaktadır. Bu dönem 
ekonominin merkezi olarak planlanması ve ulusal düzeyde korumacı bir ekonominin 
savunulmasına dayandırılmıştır. Fordist dönemde, Keynesçi politikalara dayanan, ücretleri 
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yüksek tutan refah devleti anlayışı benimsenir. Bu dönemde, yeni tüketici grupları türemiş ve 
bu gruplar, satın aldıkları metalarda seçim yapmaya başlamıştır. Reklamlar aracılığıyla 
otomobiller, içecekler, sigara, giyim eşyaları ve mutfak araç ve gereçlere yönelim önem 
kazanmıştır. Bu dönemde emeği daha verimli hale getirmek için işçi ücretlerinin artırıldığı, 
üretimde bilimsel yöntemlerin kullanılmaya başlandığı bir dönemdir. Aynı şekilde ekonomide 
standart bir üretim ön plandadır. 

Üçüncü dönem ise, 1970’li yıllardan itibaren kapitalist sistemde iç piyasaların doygunluğa 
ulaşması, teknolojinin yetersiz kalması, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tüketim 
ürünlerinin satışının azalmasıyla yeni bir krize girer.  Bu dönemde Batının kapitalist şirketleri 
krizden çıkmak ve kârlarını yeniden artırma faaliyetleri çerçevesinde dünya pazarına yönelir. 
Üretim anlayışında fordizmden post-fordizme doğru bir model değişikliğine gidilir. Kapitalist 
şirketler ekonomik faaliyetlerini, üretim araçlarını, Batı dışındaki coğrafyaya, Üçüncü Dünya 
Ülkelerine taşıyarak küreselleşme sürecini başlatırlar. Küreselleşme ile birlikte kapitalist 
sermaye tüm yer küre üzerinde yayılım göstermeye başlar ve geniş bir dünya coğrafyasının 
pazar olarak belirlenmesi söz konusu olur.  Kapitalizmin küresel çapta yayılmasında iletişim 
teknolojileri ve bilgisayarlaşmanın büyük etkisi olur. Yeni iletişim teknolojileri ve 
bilgisayarlaşma ile birlikte üretimin mekânsal örgütlenmesi değişmiş, şirketlerin üretim, 
istihdam ve tüketim açısından uluslararası boyutta yayılması sağlanmıştır.  

Taşçıoğluna göre 1970’lerden itibaren yaşanan hızlı gelişmeler ve buluşlar özellikle teknolojik 
alanda gerçekleşmiş ve bu değişim bilgi toplumunu ortaya çıkaran önemli bir etken olmuştur. 
“Özellikle, mikroelektronik ve bilgisayar teknolojileri alanındaki ilerlemeler ile 
telekomünikasyon alanında (uydu sistemleri, Internet vs.) gerçekleşen gelişmeler, bilgiye 
ulaşmayı, bilginin analizini ve dağıtımını kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, bilimsel yenilikler 
üretim süreci ile de bütünleştirilerek üretimde verimlilik sağlanmıştır” (Taşçıoğlu, 2008:3). 

Küreselleşme ile ortaya çıkan teknoloji ve enformasyon temelli söylem ve kavramların liberal 
toplum kuramlarının söylem ve kavramlarıyla uyumluluk arz ettiği görülmektedir. Sözü edilen 
dönemi; Jameson (1994) “geç kapitalizmin kültürel mantığı” olarak nitelendirmiş, Urry (1995), 
“örgütlü kapitalizmden örgütsüz kapitalizme geçiş” olarak ifade etmiş; bu dönem, Hall (1995) 
tarafından radikal bir dönüşüm olarak görülüp “yeni zamanlar” olarak kavramsallaştırılmıştır. 
Genel anlamda ise, postmodern bir dönem olarak nitelendirilmiştir. 

Küreselleşmenin kapitalist sistem tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu süreçle birlikte, kapitalizm bizleri yeni kuram ve teoriler (post modernizm, 
sanayi sonrası toplum), yeni bir toplum; enformasyon toplumu, bilgi toplumu, tüketim toplumu, 
yeni bir ekonomik üretim anlayışı; post-fordizm, yeni bir ideolojik söylem: neo-liberalizm, yeni 
bir kültür: kültürel melezlik, yeni bir sınıf: yeni orta sınıf, yeni bir toplumsal örgütlenme: sivil 
toplum örgütleri, yeni toplumsal hareketler, yeni bir iletişim ve ilişki biçimi: sanal iletişim ve 
sanal sosyalleşme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakır. Yeni dönemin söylemlerinin teorik 
boyutta önde gelen temsilcileri McLuhan (2001), Bell (2013), Tofler (1981), Castels (2007), 
Brezinsky (2005), Huntington (2002), Hart ve Negri (2002) gibi isimler olur. 

Küreselleşmenin savunucularına göre, uydu ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler 
toplumsal ilişkileri, kurumların işlevini, toplumsal örgütlenme biçimlerini değiştirmiştir.  
Kapitalist sistem batı toplumlarında refah, zenginlik ve demokratik eşitlik getirmiştir. Klasik 
anlamdaki toplumsal sınıflar ortadan kalkmış yeni zengin bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. 
Toplumsal çatışmalar azalmış demokratik katılımcı, yerel yurttaşlık sistemi gelişmiştir. 
Yoksulluk azalmış, sermaye birikimi artmış, insanlar daha fazla zamana sahip olmuş ve 
özgürlükler artmıştır. Dünyadaki halklar, kültürler birbirini yakından tanıma fırsatı olmuş ve 
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kaynaşmıştır. Ekonomide sanayiye dayalı imalat sektörü gerilemiş, hizmetler sektörü önemli 
hale gelmiştir. Ekonomide üretimden tüketime bir kayma olmuştur. Dünyadaki toplumlar 
arasında karşılıklı ilişki ve iletişim yaygınlık kazanmıştır. Sermaye birikimi ulusal sınırları 
aşarak dünya geneline yayılma göstermiştir. Sermaye, yönetim, istihdam, bilgi, doğal kaynaklar 
ve organizasyon uluslararası bir hal almıştır.  

Eleştirel yaklaşımlara göre küreselleşmenin şu şekilde sonuçları olmuştur: 1-Bilgisayar 
teknolojisi ön plana çıkmaya başlar. 2- Esnek bir üretim anlayışı ortaya çıkar. 3- Hizmet sektörü 
genişler. 4- Kitleye yönelik üretim yerine, bireye yönelik üretim ön plana çıkar. 5- kol gücüne 
dayalı emekten bilgi merkezli emek üretimine kayış olur. 6-Mavi yakalı işçilerden beyaz yakalı 
işçilere doğru bir değişim gerçekleşir. 7- Finans piyasaları küreselleşir. 7- Ekonomide üretim 
merkezli bir anlayıştan tüketim merkezli bir anlayışa kayar. 8- Kültürel alanda çeşitlilik artar. 
9- Tüketim anlayışı değişerek sembolik tüketim yaygınlaşır.  Malların “yarar işlevi” yerine, 
“gösterge işlevi” ön plana çıkar. Malların statü, itibar, saygınlık ve sınıfsal farklılık unsuru 
çerçevesinde satın alınması ve tüketilmesi gündeme gelir. 10-Artık tüketim ürünleri sadece 
mamul ürünlerde oluşmamakta, kültürel unsurlar ve değerler de alınıp satılan bir meta işlevi 
görür (Dağtaş ve Dağtaş, 2006). 

1980’lere gelindiğinde kapitalizm yeniden yapılanma sürecine girerek toplumsal alanı yeniden 
tanımlar. Bu dönemde kapitalist ekonomik yapılar üçüncü dünya ülkelerine yayılır. Devletin 
rolü ve etkinliği azalır, yeni bir orta sınıf ortaya çıkar. Özelleştirmeler artar. İletişim 
teknolojilerinin önemi ön plana çıkar. Devletin düzenleyici güç olması düşüncesi yerini; 
piyasanın kendisini, sınır tanımadan ve denetlenmeden düzenlemesi görüşüne bırakır. Ulus 
devletin küçülmesi, tüm dünyada tek pazar anlayışı ve bu pazarın kontrolünün artık çokuluslu 
dev şirketlerin eline geçmesi süreci politik olarak neo-liberalizm olarak tanımlanmıştır (Dağtaş 
ve Dağtaş, 2009). 

Kongar’a göre küreselleşme ile zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale gelmiştir.  
Yenidünya düzenin küresel ekonomisi, uluslararası sermayenin egemenliği yoluyla, ekonomik 
etkinlikler sonunda, sermayenin tekelleşmesine yol açmış, dünyadaki gelir adaletsizliği 
yaygınlaşmıştır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere bağımlılığı artmıştır 
(Kongar, 2002:33).  

Üçüncü dünya ülkeleri IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye kuruluşlarının 
dayattığı yapısal uyum ve istikrar paketleri ile kompradorlaşma ve emperyalizm için "doğrudan 
sömürge" durumuna sürüklenmiştir. 1980'li yıllarda çok uluslu şirketlerin sayısı ve etkinliği 
giderek artmıştır. Devlet daha çok büyük sermayenin etkisi altına girmiştir. Bu süreçte mallar, 
en ucuza mâl olabilecek yerlerde üretilmiş ve en kârlı satılabilecek bölgelerde de satılmıştır. Bu 
yeni ekonomi politikalarıyla korumacılık sistemi kaldırılmıştır. Uluslararası sermaye, mal ve 
hizmetlerin akışı serbestleştirilmiştir (Yaylagül, 2013:192). Küreselleşme ile Amerikan tarzı 
yaşam küresel ölçekte yaygınlaşmış olur. Küreselleşme ile birlikte bankacılık, finans, sigorta 
ve reklamcılık hem küreselleşmenin temel bir unsuru haline gelmiş hem de bu hizmetler bütün 
dünyaya yayılmıştır (Yaylagül, 2013:196).  

 
2. KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM  
En genel tanımıyla eğitim, insan davranışlarında, önceden belirlenmiş amaçlara göre belirli 
gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizisi olarak tanımlanır. Eğitim, bir bütün olarak 
düşünüldüğünde insan yetiştirme sürecidir. Bireyin fiziksel veya içsel etkinlikler sonucu güç 
oluşturabilmesi ya da davranış değişikliği gösterebilmesi için planlı, örgün ve yaygın eğitim 
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alması gerekir. Tüm bunların gerçekleşebilmesinde en önemli faktör, her ülkenin kendi 
ekonomik-toplumsal yapısı çerçevesinde oluşturduğu eğitim sistemidir (Taşçıoğlu, 2008:5). 

Toplumsal bir aradalığın sağlanması, sosyal düzenin korunması, eşitlikçi ve adaletli bir 
toplumun inşa edilmesi, istikrarlı ve düzen içinde işleyen bir toplumun var olması nitelikli bir 
eğitim sistemi ile ilişkilidir. Günümüzde her ülke, ekonomik olarak kalkınmak, teknolojik 
olarak ilerlemek, sağlıklı ve mutlu bir toplumun yaratmak, kendilerini iyi hisseden bireyler 
yetiştirmenin ancak kaliteli, nitelikli bir eğitim sistemi ile mümkün olabileceğinin bilincindedir. 
Ancak küreselleşme süreciyle birlikte gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelere bu 
amaç ve hedeflerden farklı bir eğitim içeriği ve programı sunulmuştur. Eğitimin ulusalcı işlevi 
ve içeriği dönüştürülerek kamusal yarar yerine belirli bir azınlığın yararına dönüştürülmektedir.  

Küreselleşme sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri farklı açılardan etkilediğinden, en 
çok da gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde önemli olumsuz sonuçları olduğundan bahsetmek 
mümkündür. Gelişmiş ülkeler sürecin yıkıcı etkilerine karşı koruyucu önlemler alırken neo-
liberalizmin uygulandığı batı dışındaki ülkeler bu süreçten büyük oranda olumsuz şekilde 
etkilenmişlerdir.  

Küreselleşme olgusu ile ilgili olarak eğitimin işlevi ve içeriğini, enformasyon (bilgi) toplumu 
perspektifinden açıklamaya çalışan yaklaşımlar ön plana çıkartılmaktadır. Enformasyon 
toplumu söylemi, bilgi toplumu ve sanayi toplumu karşıtlığı üzerinden toplumsal değişim ve 
dönüşümün, toplumsal yenilik, sürdürülebilir kalkınma, yaşam boyu öğrenme, yeniden 
yapılanma gibi kavramları çerçevesinde üretilmektedir. Bu söylemler; “yaşadığımız çağın 
değişim çağıdır, bu değişimin önünde durmanın imkânsızdır, yeniçağa uyum sağlamak 
gereklidir, bilgi teknolojileri ile eğitimin şekli ve anlayışı değişmiştir, bu yeni anlayışta 
bilgisayar ve internet teknolojileri önemli rol oynayacaktır” şeklindedir.  

Bu söylemler şu vurgular üzerinden sürdürülmektedir: Küreselleşme süreci ile sermaye ve bilgi 
dünya çapında hareketlilik kazanmıştır. Bilgi toplumuyla bilgiye ulaşmada büyük kolaylıklar 
sağlanmıştır.  Küreselleşme ile kültürel kaynaşma, yaşam tarzlarının ve değerlerin kaynaşması 
gerçekleşmiştir. Bilgi toplumunda bilgisayar ve internet teknolojileri, bilgiye ulaşmada 
kolaylıklar, fırsatlar ve avantajlar sağlamıştır. Eğitimin küreselleşmesiyle ülkeler arasında, 
kurumlar arasında eğitimcilerin ve öğrencilerin değişimine yönelik programlar ön plana 
çıkmıştır. Küreselleşmeci eğitim, yaratıcı düşünen, problem çözme becerisi yüksek, araştıran, 
eleştiri yapan bir birey ortaya çıkaracaktır. Bu anlayış grup dayanışmasına dayalı eğitim 
anlayışı, işbirliğine dayalı, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, saygılı, empati kuran sorumluluk 
alan, dayanışmacı bir birey üretmeye yönelik bir eğitim sistemini yeniden yapılandırılacaktır. 

Bozkurt ise bu söylemleri şu şekilde ifade etmektedir: 1. Formel okul sınırlamaları enformasyon 
toplumunda ortadan kalkacaktır. Şimdiki kapalı eğitim sistemleri yerlerini bilgi ağlarına 
bırakacaktır. 2. Bu durum gelişmiş bölgeler ile gelişmemiş bölgeler arasındaki boşluğu ortadan 
kaldıracaktır. 3. Kendi kendine öğrenme eğitimin ana şekli olacaktır. Formel eğitim sisteminde 
öğrenci öğretmen tarafından tek taraflı olarak eğitilmektedir. Enformasyon toplumunda 
öğretmen, özellikle bilgisayar desteği sayesinde bir danışman işlevi görecektir. 4. Şimdiki 
eğitim zorunlu ve genç yaşta tamamlanıyor. Süreksizliklerin egemen olduğu enformasyon 
toplumunda yetişkinlerin eğitimi de büyük önem kazanacaktır. 5. Kitle eğitimi yerini bireysel 
yeteneklere ve tercihlere uygun bir eğitim anlayışına bırakacaktır. Bir diğer ifade ile kişisel 
tarzda eğitim sistemi uygulamaya konulacaktır (Bozkurt, 2006:216). 

İnsanlık tarihinin her döneminde teknolojik yenilikler toplumların gelişmesinde ve 
ilerlemesinde inkar edilemez önemli bir rol oynamıştır. Kapitalist sistemle birlikte teknolojik 
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kontrol ve işlev dönüşmüştür. Bu noktada enformasyon teknolojilerinin kimin denetimi ve 
kontrolünde olduğu ve hangi amaçlar için kullanıldığı sorusu gündeme gelmektedir. Kapitalist 
sistemde iletişim teknolojilerinin belirli elit bir azınlığın mülkiyeti ve kontrolünde olduğu ve 
bu araçların kamusal yarar değil, bireysel ekonomik çıkarlar doğrultusunda yapılandırıldığını 
göz ardı etmemek gerekmektedir.  

 

3. EĞİTİMİN TİCARİLEŞMESİ 
Küreselleşmeci eğitim anlayışına yönelik eleştiriler ve küreselleşmenin eğitim sistemi 
üzerindeki olumsuz etkileri şu şekilde değerlendirilmektedir: 1. Dünyada pek çok ülkede eğitim 
sistemi küresel kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda neo-liberal politikalarla okullar, tıpkı 
ticari şirketler gibi yeniden yapılandırılmaktadır. 2. Eğitim kurumları doğrudan ya da dolaylı 
kâr amaçlı kurumlar hâline gelmiştir. 3. Eğitim sisteminde yeniden yapılanma bir bütün olarak 
kapitalist sistemin kendisini yenileyebilmesi için olmazsa olmaz bir önem taşımıştır. 4. 
Küreselleşme ile birlikte şimdiye kadar kamu eli ile yürütülen ve “kamusal yarar”, “kamu 
hizmeti” gibi kavramlarla ifade edilen hizmetlerin piyasa ilişkilerine terk edilmesi ve “kâr 
ilkesi” çerçevesinde yeniden tanımlanması gündeme gelmiştir. 5. Eğitimin ticarileşmesiyle 
birlikte; eğitimde eşitsizlik artmış, çocukların ve gençlerin okullaşma oranları düşmüş, eğitimde 
kalitesizleşme artmıştır. Bu süreçte parası olanlar kaliteli okullarda eğitim görmüş, ekonomik 
durumu iyi olmayanlar kalitesiz kamu okullarına razı olmuşlardır. Eğitim yoksullar için 
zorlaşmış, fırsat eşitliği ve eğitim hakkı ortadan kaldırılmıştır (Giroux, 2007; Apple, 2007; 
Taşçıoğlu, 2008; Sayılan, 2011). 

Taşçıoğlu’na göre kapitalizmin 1970li yıllarda girdiği krizden çıkabilmesi için küreselleşme 
dünya çapında gündeme getirilen bir kavram olmuş ve süreç sermayenin dünya çapında 
yayılmasıyla karakterize olmuştur. “Bu süreç üçüncü dünya ülkelerinde sosyal devlet 
uygulamasında kamuya yönelik gerçekleştirilen hizmetlerin özelleştirilmesini gündeme 
getirmiştir. Böylece gelişmiş ülkelerdeki sermaye grupları kâr oranlarını arttırmak için hem eski 
teknolojilerini üçüncü dünya ülkelerine kaydırmayı, hem de neo-liberal politikalarla 
özelleştirmeleri gündeme getirerek, kamusal hizmet olgusunu aşındırmayı amaçlamışlardır” 
(Taşçıoğlu, 2008:2). 

Eğitimde neoliberal politikalar gelişmiş ülkelerde büyük tepkilere neden olmuş, bu nedenle 
eğitim sisteminde yeniden yapılanma anlayışları özel olarak azgelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler için gündeme getirilmiştir. 1980’li yıllarda azgelişmiş ülkelerin, kapitalist sisteme 
entegrasyonunu amaçlayan ve ulusal ekonomilerin, uluslararası kapitalist sistemle 
bütünleşmesini hedefleyen yapısal uyum politikaları, bir bütün olarak kapitalist sistemin 
yeniden yapılanması amacıyla hayata geçirilmiştir (Taşçıoğlu, 2008:2). 

Bu politikalar sonucunda 1980’li yıllardan başlayarak tüm dünyada eğitimin küresel 
kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması OECD ülkeleri hariç tüm dünyada 
eğitim yatırımları ciddi bir biçimde azalmıştır. Eğitimde eşitsizlik artmış, çocukların ve 
gençlerin okullaşma oranları düşmüş, eğitimde kalitesizleşme artmıştır. Bu süreçte parası 
olanlar kaliteli okullarda eğitim görmüş, ekonomik durumu iyi olmayanlar kalitesiz kamu 
okullarına razı olmuşlardır. Eğitim yoksullar için zorlaşmış, fırsat eşitliği ve eğitim hakkı 
ortadan kaldırılmıştır (Sayılan, 2011:68).   

Giddens (2000), günümüzde piyasaların ve bilgi teknolojilerin eğitim üzerinde önemli etkiye 
sahip olmaya başlamasıyla, eğitimin ticarileşmesi, pazarlanması ve okulların ticari kurumlar 
olarak yeniden yapılandırılmasında söz konusu etkinin ihmal edilemeyecek kadar önemli hale 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

140 
 

geldiğini ifade etmektedir. Giddens’e göre, “okullar artık tıpkı ticari şirketler gibi yeniden 
yapılandırılmış, hatta okulla ilişkileri olmayan örgütler eğitim alanına girmeye başlamışlardır” 
(Giddens, 2000:456). 

Giroux, küreselleşme süreci ve neoliberal politikaların devreye sokulmasıyla birlikte eğitimin 
piyasalaştığını, neoliberal politikalar sonucunda politik ve ekonomik güce sahip olanların 
eğitime daha işlevsel bir bakış açısı geliştirerek üniversitelerin ulusal ve küresel düzeyde kamu 
yaşamının kalitesine nasıl katkılar sağlayabileceği yönündeki girişimleri yok ettiğini ifade 
etmektedir (Giroux, 2007). Giroux’a göre, “neoliberal politikaların oluşturduğu serbest piyasa 
düzeninin siyasi, sosyal ve ekonomik hayata egemen olması; kamu harcamalarının azalması, 
eleştirel eğitim ve diğer toplumsal yarar gözetilen alanlarda kamusal oluşumları ve kamusal 
bilinci ortadan kaldırması şeklinde kendini göstermiştir. Bu oluşumların doğal sonucu olarak 
da sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinde piyasa kuralları geçerli olmaya başlamış, bu 
nedenle doktor-hasta ve öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkiler kamusal yarar ilkesi göz ardı 
edilerek, müşteri ilişkisinin egemen kılınması anlayışına indirgenmiştir” (Giroux, 2007:17). 

Apple ise, kamusal hizmet olarak değerlendirilen eğitimin, sağlık ve savunma gibi hizmetlerin 
piyasa modeli içinde meta gibi değerlendirilmesinin hizmet etiğini zedelediğini, piyasalaştırma 
sürecinde toplumun büyük kesiminin eğitim hizmetinden mahrum bırakıldığını, dolayısıyla 
doktorların hastalarını, öğretmenlerin de öğrencilerini müşteri gibi görmelerini kamusal hizmet 
olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını ifade etmektedir (Apple, 2007). 

Diğer yandan Uçkaç (2009), küreselleşmenin gelişmiş ülkelere büyük kazanımlar sağladığını, 
piyasalaşma süreciyle birlikte eğitim hizmetinin geniş kitlelere ulaşılabilirliği azalttığını ve 
emeğin sömürüsüne yol açtığını belirtmektedir. Uçkaç’a göre “küresel boyutta uygulanan 
politikalar neticesinde eğitim hizmetinden yararlanamayan nüfusun; ekonomi, toplum ve kültür 
açısından bir yabancılaşma yaşaması kaçınılmaz olmaktadır. Küreselleşme gelişmiş ülkelere 
büyük kazanımlar sağlarken çevre ülkelerde ise krizlerin büyümesine, çevre tahribatına 
ekolojik bilincin yok olmasına, yoksulluk ve işsizliğin genişlemesine yol açmaktadır”  (Uçkaç, 
2009:132). 

Piyasaların eğitim kurumları üzerindeki etkisini üniversite kurumları üzerinden ele alan 
Karaman’a göre, özellikle ABD'de şirket üniversitelerinin hızlı bir şekilde artışı, 
yükseköğretimin ticarileşmesinin en büyük kanıtlarından biridir. “Şirket üniversitelerinin 
"sanal üniversite" kavramıyla da ilişkili bir anlam taşıması, yükseköğretim-ticaret ya da pazar 
ilişkisini destekleyen bir başka göstergedir. Öğrencilerin müşteri kabul edildiği bu yeni 
sistemde akademisyenler de müteşebbisler (akademik kapitalistler) olarak nitelenmektedir. 
Artık üniversiteler de büyük şirketler gibi yönetilmeye başlamıştır. Bir değer olarak bilgi, 
üretilen ve aktarılan olmaktan çıkıp, pazara sunulabilen ve satılabilen bir meta hâline gelmiştir” 
(Karaman, 2010:136) 

Yükseköğretim ile ilgili olarak Tatar ve Tatar (2014), Amerikan üniversitelerinde Amerikan 
eğitiminin dünyayı farklı bölgelerden görmeye ve farklı kültürleri anlamaya çabaladığını ve bir 
dünya vatandaşı yetiştirme amaçlarının gündeme geldiğini, bunun için de bilginin jeopolitik bir 
güce dönüştüğü ve bilginin belirli stratejiler dâhilinde belirli merkezlerde üretildiğini ifade 
etmektedirler.  

Mazrui, eğitim ile sömürgecilik arasında ilişkiye dikkat çekerek sürecin küreselleşme ile ivme 
kazandığını, eğitim kurumlarının, sömürgecilerin, sömürgelerine nüfuz etmelerinin ve 
sömürüye uygun hâle getirilmelerinin en önemli araçları olarak işlev gördüğünü ifade eder. 
Mazrui’e göre, “Batılı eğitimin en vazgeçilmez amaçlarından birisinin batılı ihtiyaçlara göre 
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şekillenmiş insan gücü yetiştirilmek, bu bakımdan da eğitim kurumlarının birer kâr amaçlı 
kurumlar hâline dönüştürmektir” (Mazrui’den aktaran: Tatar ve Tatar, 2014: 347).  

Küreselleşme süreciyle birlikte bilgi alınıp satılan bir metaya dönüştürülmüş, iletişim ve 
internet teknolojisindeki gelişme ile birlikte okullarda verilen eğitim kısmen de olsa evlere ve 
iş yerlerine taşınmıştır. Eğitim ve öğretim sürecinin okullardan sanal ortamlara taşınma 
çabalarının olduğu görülmüştür. “Sanal eğitimin ilkesi "Siz okula gitmiyorsunuz, okul sizin 
ayağınıza geliyor." şeklinde ifade edilmektedir. Nitekim günümüzde sanal ortamda hemen her 
konuda eğitim görüp diploma ya da sertifika almak mümkündür. Eğitimi alan kişi ile 
öğretmenin aynı mekânda bulunmalarının zorunlu olmadığı bu sistemde, farklı şehirler ya da 
ülkelerden kişilerin aynı mekândaymış gibi ders yapabilmeleri mümkündür. Böylece eğitimin 
en önemli kurumu olan okullar, küreselleşmenin mekân üzerindeki sınırları kaldırıcı etkisi 
dolayısıyla yegâne belirleyici olmaktan çıkmıştır. Fakat bilgi ve teknolojinin üretilmesi 
hususunda baskın rollerini devamı ettirmektedirler. Bir anlamda üretilmiş olanı yayma ve 
öğretme işlevi görmektedir” (Tatar ve Tatar, 2014:347). 

1970’li yılların ortalarından itibaren etkisini hissettiren neo-liberal yaklaşımlar, her alanda 
olduğu gibi eğitim alanında da “serbest rekabet”in geçerli olduğunu savunmuş ve ulusal 
ekonomilerin kamuya ait mal ve hizmetlerin, özel sektöre devri ile mümkün olabileceğini 
belirtmiştir. Eğitimde yeniden yapılanma kuşkusuz diğer alanlardan bağımsız olarak ortaya 
çıkmamaktadır. “1980’li yıllarda azgelişmiş ülkelerin, kapitalist sisteme entegrasyonunu 
amaçlayan ve ulusal ekonomilerin, uluslararası kapitalist sistemle bütünleşmesini hedefleyen 
yapısal uyum politikaları, bir bütün olarak kapitalist sistemin yeniden yapılanması amacıyla 
hayata geçirilmiştir. Yapısal uyum politikalarının ilk ayağı olan “serbest piyasa ekonomisi”nin 
kurumsallaşması için öne sürülen en önemli istek ise, şimdiye kadar kamu eli ile yürütülen ve 
“kamusal yarar”, “kamu hizmeti” gibi kavramlarla ifade edilen hizmetlerin piyasa ilişkilerine 
terk edilmesi ve “kâr ilkesi” çerçevesinde yeniden tanımlanmasıdır” (Taşçıoğlu, 2008:6). 

İnal (2005),  küreselleşmeci eğitim ile kamucu eğitim anlayışlarının farklılıklarına dikkat 
çekerek bu farklılıkları şu şekilde belirtir: Ulus devlet modelindeki kamucu eğitim anlayışında 
standartlaştırılan bilgi önemliyken, piyasacı modelde ise standartlaştırılan performans önemli 
hale gelmektedir. Lee (2002) ise, küreselleşmeci piyasa eğitim modelinin ulusal tarih ve 
kültürde anlam kaybı oluşturduğunu, türdeşliğe karşı farklılığı ve çeşitliliği öne çıkardığını ve 
Amerikan bireyci modeli yaygınlaştırdığını ifade eder. Aynı zamanda eğitimin dili yerellikten 
çıkarak İngilizce yaygınlık gösterdiğini belirtir. Küreselleşmeci eğitim modeli eğitime ayrılan 
kamusal fonların kısıtlanmasını öngörmekte ve bu alanda ayrılan kamu harcamaları devlet 
tarafından sınırlandırılmaktadır. “Küreselleşmeci eğitim modelinde, iş dünyasının ve piyasanın 
değişen bilgi ve beceri taleplerini karşılamak için rekabet temelinde eğitim hakkı, fırsat eşitliği, 
toplumsal adalet, yurttaşlık ve demokrasi gibi eğitimin temel işlevleri gözden düşmekte, rekabet 
ve girişimcilik kültürü hâkim eğitim paradigması haline dönüşmektedir” (Sayılan, 2011:67).  

Kamucu eğitim modelinde: 1. Eğitim devlet eliyle yürütülür 2. Eğitim devlet tarafından finanse 
edilir 3. Eğitim parasızdır. Her kesimden insan eğitim imkânlarından yararlanır 4. Eğitimin 
amacı yurttaşlık ve demokrasi bilincini geliştirmektir 5. Eğitimin amacı insan hakları 
çerçevesinde fırsat eşitliği, toplumsal adalet, yurttaşlık ve demokrasi bilincini geliştirmektir 6. 
Ulusalcı ve Aydınlanmacı birey ön plandadır 7. Eğitim dili ulusal dildir 8. Eğitim 
modernleşmenin ana kaldıracı işlevi görür. Bilgi herkese açıktır 9. Okul mekâna dayalı eğitim 
süreci gerçekleştirilir 10. Öğretmen kadroludur 11. Eğitim sistemi birleştirici ve 
bütünleştiricidir 12. Okullar öğrenciyi müşteri olarak görmez (Lee, 2002; İnal, 2005; Sayılan, 
2007). Piyasacı (Postmodern) Eğitim Modelinde ise, 1. Eğitim özel şirketlerce yürütülür 2. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

142 
 

Eğitim küresel kuruluşlarca finanse edilir 3. Eğitim paralıdır. Parası olanlar kaliteli okullarda 
ve eğitim imkânlarından yararlanır 4. Eğitimin amacı piyasanın koşullarına ve taleplerine 
uygun rekabetçi, girişimci ve tüketici birey yetiştirmektir 5. Ulusal tarih ve kültürde anlam 
kaybı olur 6. Amerikan bireyci model ön plandadır 7. Eğitim dili İngilizcedir 8. Modernleşme 
eleştirilmekte, bilgi alınıp satılan ticari bir metadır 9. Elektronik öğrenme ve uzaktan eğitim, 
internet üzerinden eğitim anlayışı ön plandadır 10. Öğretmen sözleşmelidir 11. Eğitimde 
postmodern parçalı bir anlayış hâkimdir 12. Okullar şirket kültürü ile yönetilmekte öğrenci 
müşteri olarak görülmektedir (Lee, 2002; İnal, 2005; Sayılan, 2007). 

Ulus-devlet bazında belirlenen eğitim politikası, toplumsal kuralların oluşmasında ve ulusların 
kendine özgü eğitim politikalarının belirlenebilmesinde önem taşımaktadır. Buna karşın 
küreselleşmenin etkisiyle yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümler eğitim alanında da 
gerçekleşmekte olup uygulanan ulus üstü eğitim politikası ulusları etkisi altına alarak toplumsal 
ve kültürel kuralları homojenleştirmektedir. Bununla birlikte ulusal eğitim politikası, 
küreselleşmeyle birlikte yaşanan ulus üstü müdahaleler sonucunda özden uzaklaşabilmektedir. 
Küresel güçler tarafından betimlenen eğitim politikalarının uygulanmasıyla, ulus üstü eğitim 
programları ulusal eğitim programlarını bir alt birime dönüştürerek ulus devletlerin kendi 
eğitim programlarından uzaklaşmalarına yol açmaktadır (Benton, 2006; Uçkaç, 2009). 

 

SONUÇ 
Küreselleşmenin eğitim üzerindeki etkilerine ilişkin iki ana yaklaşımdan bahsetmek 
mümkündür. Bunlardan ilkinde küreselleşme ve eğitim ilişkisini enformasyon (bilgi) toplumu 
perspektifinden toplumsal değişim ve dönüşüm, toplumsal yenilik, sürdürülebilir kalkınma, 
yaşam boyu öğrenme, bilgisayar ve internet teknolojilerinin eğitimde kullanılması gibi konular 
çerçevesinde olumlu bir açıdan değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu yaklaşım küreselleşmeci, 
piyasacı eğitim modeline tekabül eder. Küreselleşmeci eğitim modeli, iş dünyasının ve 
piyasanın değişen bilgi ve beceri taleplerini karşılamak, rekabet ve girişimcilik kültürü hâkim 
eğitim paradigması haline dönüşmeyi hedefler. Diğer taraftan eleştirel yaklaşım ise, 
küreselleşmeyi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirir. Buna göre 
küreselleşme sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri farklı açılardan etkilediği, bu 
ülkelerin eğitim politikaları, küreselleşmeyle birlikte ulus üstü küresel güçlerin müdahaleleri 
sonucunda özünden uzaklaştığı belirtilmektedir. Bu yaklaşım, piyasalaşma sürecinde toplumun 
büyük kesiminin eğitim hizmetinden mahrum bırakıldığını, eğitim hakkı, fırsat eşitliği, 
toplumsal adalet kavramlarının zedelendiğini, bu eğitim modelinin ulusal tarih ve kültürde 
deformasyonlar yarattığını, eğitime ayrılan kamu harcamaları devlet tarafından 
sınırlandırıldığını belirtir. Bu iki yaklaşımdan küreselleşmeci eğitim modelinin günümüzde 
hakim eğitim paradigmasını oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Kamusal bir hak olan ve devletin vatandaşlarına aynı nitelikte ve nicelikte eşit bir şekilde 
sunması gereken eğitim hizmetinin piyasaya terk edilmesi, özelleştirilmesi, kapitalizmin 
yeniden yapılanma stratejisinin öncelikli hedefleri arasında görülebilir. Eğitim sisteminin bir 
bütün olarak piyasa sistemine göre yeniden yapılanması kapitalist sistemin kendisini 
yenileyebilmesi açısından önem taşır. Piyasacı bir bakış açısının egemen olacağı eğitim 
anlayışı, yoksul geniş halk kesimleri için büyük olumsuzluklar ve dezavantajlar barındıracağı 
aşikardır. Bu durumun çoğunluğu oluşturan halk kesiminin sistemin yaratacağı eğitimsel 
imkânlardan yoksun kalmasına ve eğitimde büyük eşitsizliklerin ortaya çıkmasına neden 
olacağı kaçınılmaz görünmektedir. Ülkemizde eğitim sisteminin eşitlikçi ve adaletli bir yapıya 
kavuşması, eğitimin bir kamusal hizmet olarak görülmesiyle mümkündür. Eğitimin temel bir 
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insan hakkı olduğu düşüncesinden hareketle, herkesin nitelikli, kamusal eğitim hakkından 
yararlanabilmesi sağlanmalıdır.  

Eğitim, her insanın kullanabileceği bir haktır. Eğitimden yararlanma bireyin satın alma gücüne 
bağlı olmamalıdır. Eğitimde bireysel faydanın yerine sosyal yararın geçmesi toplumun geleceği 
açısından gerekli ve önemlidir. Eğitimde piyasacı anlayış fırsat eşitliğini bozmakta ve bu durum 
ekonomik gücü olmayan ailelerin çocukları ile ekonomik güce sahip ailelerin çocukları arasında 
uçurumların doğmasına yol açmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında, kamusal sunum alanlarının 
genişletilerek yatırımların büyük bölümünün eğitime ve araştırmaya yönelik olarak 
gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.  
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LİSE ÖĞRENCILERININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ* 
Önder CAN†        Cüneyt DEMİR‡          Ramazan YİRCİ§ 

 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, lise 9. ve 10.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin 
belirlenerek farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç kapsamında öğrencilerin internet bağımlılık 
düzeyleri ile cinsiyet, öğrenim gördüğü program türü, sınıfı, internetin hangi amaçlarla kullanıldığı, şahsi 
bilgisayara sahip olma, akıllı telefona sahip olma, ailenin internet kullanımına müdahale durumu, internet 
kullanma süresinin kontrolü, boş zamanların nasıl değerlendirildiği, haftalık spor faaliyeti, internet bağlantısına 
sahip olma durumu gibi değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, tarama 
modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesindeki Mesleki Tenik ve 
Anadolu Liselerinde eğitim gören 961 gönüllü öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama “Kişisel Bilgi 
Formu” ve “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach Alpha kat sayısı .90 
olarak hesaplanmış ve oldukça güvenilir olduğu kabul edilmiştir. SPSS 22.0 istatistik paket programıyla analiz 
edilmiştir. Verilerin normal dağılım sergilediği görülmüş ve parametrik analizler uygulanmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda internet bağımlılığı oranı % 1.6 olarak değerlendirilmiş olup, olası bağımlı risk altında 
olanların oranı ise %37.6 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlası ise herhangi bir internet 
bağımlılığı semptomu göstermemiştir. Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyinin aile müdahalesi, internet 
kullanım amacı, boş zamanları değerlendirme, akıllı telefon kullanım değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılardan olası bağımlı olan risk altındaki 
kullanıcıların oranının yüksek olduğu ve öğrencilerin internet kullanımlarına yönelik bilinçli bir ebeveyn 
kontrolünün olmadığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet,  Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı, Lise Öğrencileri. 

 

ANALYZING HIGH SCHOOL STUDENTS’ INTERNET ADDCTION LEVELS ACCORDING TO 
SOME VARIABLES 

 

Abstract 

The aim of this research is to determine internet addiction levels of the students who are studying in 9th and 10th 
grade of high school and to examine them in terms of different variables. Within the scope of this general 
objective, internet addiction levels of the students were evaluated according to gender, type of program they are 
studying, class, purpose of using internet, possession of computer, possession of smart phones, parental 
intervention for internet usage, duration of internet use, recreational preference, weekly time devoted to sports, 
and access to Internet. The study was carried out with the participation of 961 volunteer students who attended 
the 9th and 10th classes in Vocational Technical and Anatolian High Schools in Kahramanmaras, Turkey. For 
data collection,"Personal Information Form" and "Internet Addiction Scale" were used in the research. The data 
were analyzed with the SPSS 20.0 statistical package program. As a result of the analysis, the internet addiction 
rate was estimated as 1.6% and the rate of the risk of addiction as 37.6%. More than half of the participants did 
not show any internet addiction symptoms. There was a statistically significant difference in the level of internet 
                                                      
* Bu çalışma Önder CAN tarafından Dr. Öğretim Üyesi Ramazan YİRCİ danışmanlığında hazırlanan yüksek 
lisans projesinin özeti olup 26-28 Ekim 2017 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 
düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
† Sınıf Öğretmeni, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, can46hanife@hotmail.com 
‡ Müdür Yardımcısı, MADO Kadriye Kanbur İlkokulu, cuneyt2540@gmail.com 
§ Yetkilendirilmiş yazar:  Dr. Öğr. Üyesi Ramazan YİRCİ, KSU Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 
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addiction among the students regarding parental intervention, the purpose of internet use, recreational 
preferences, and smart phone possession. No significant differences were found in the internet addiction levels 
of the participants in terms of gender and the way of internet access. All in all, it has been revealed that the 
proportion of the users who are at risk of Internet addiction is high, and there is no conscious parental control 
over the internet usage of the students. 

Keywords: Internet, Addiction, Internet Addiction, High School Students. 

 

GİRİŞ 
İnternet kelimesi, “Inter (national)” (uluslararası) ve “Net (work)” (ağ) kelimelerinin 
birleşmesiyle “uluslararası ağ” olarak bilinmektedir. Ayrıca internet, TDK (Türk Dil Kurumu) 
tarafından “genel ağ” olarak adlandırılmaktadır (TDK, 2017). İnternetin icadı 1960’lı yıllarda, 
askeri güvenlik ve araştırma amacıyla başlamıştır. Amerikan Massachusetts Institute of 
Technology Üniversitesi’nde, J.C.R.Licklider adında bir bilim adamının, temellerinin attığı bu 
sistemin amacı, interneti herhangi bir yerden bilgi yüklemek ve bilgilere ulaşmak amacıyla 
geliştirmeye çalışmasıyla başlamıştır. 1965 yılında L.Roberts ve T.Merrill adlı bilim 
adamlarının çalışmalarıyla değişik bilgisayarlardan yazışabilme imkânı başarılmıştır. 1969-
1972 yılları arasında ise internetin temelleri atılarak ulusal bağlantılar gerçekleştirilmiş ve ilk 
e- posta gönderimi yapılmıştır. Zaman içerisinde ise askeri alanlar dışında yeni bilgisayar 
ağları kurulmuş ve bu ağlar birbirine kablo ya da telsiz sistemleri bağlanmıştır. Birçok bilim 
adamı internetin geliştirilmesi için çaba harcamıştır. Ana felsefesi bilgi paylaşımı olan bu 
sistem, 1996 yılında yüzün üzerinde ülkeye yayılmıştır (Akel, 2016). Son gelinen noktada ise 
internet hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Hayatı kolaylaştıran uygulamalarla 
birlikte internet bankacılık, sağlık, eğitim, eğlence, kamu hizmetleri gibi pek çok alanda 
yoğun bir şekilde kullanılır olmuştur.  

İnternetin Türkiye’deki Gelişimi 
Türkiye'de internet ağı projesinin 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK işbirliğinde başlatıldığı 
görülmektedir. İlk internet bağlantısı ise 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ bünyesinde 
gerçekleştirilmiştir. İlk günden bugüne uzanan tarihçeye bakıldığında, Türkiye'nin internetin 
gelişimini en iyi takip eden ülkelerden biri olduğu söylenebilir. Türkiye'nin interneti 
kullanmaya başlaması, 80'li yıllardaki yavaş ama birbirini takip eden gelişmelerin arkasından 
gelmiştir. IBM firmasının ilk kişisel bilgisayarı tanıtmasının ardından World Wide Web (W3) 
1990 yılında sahneye çıktı. Tim Berners Lee öncülüğünde hayata geçen ilk web sitesi, W3'ün 
ne olduğunu anlatan ilk çevrimiçi sayfa olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'de öncelikle 
üniversitelerde kullanılmaya başlayan internet ODTÜ’nün ardından 1994-96 yılları arasında 
Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de hayata geçmiştir. Bu kapsamda 
ilk Türkçe içerikli sayfalar ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi öncülüğünde hayata geçmiş ve 
devamında ekşi sözlük ve mynet gibi Türkçe içerikli sitelerin ortaya çıktığı görülmüştür. 
Bilgisayarların dial-up modemine uzanan ek bir telefon kablosuyla yapılan ilk internet 
bağlantıları oldukça zahmetliydi. Ancak Türkiye'de internet servis sağlayıcılarının (ISS) hızla 
artmasıyla birlikte internet bağlantısı ADSL üzerinden daha kolay bir hal almıştır. Son 
dönemde ise kablosuz şebekeler de yaygın olarak internet ağını, cep telefonu kullanıcılarına 
açarak bağlantı hızlarını artırdı. Böylece medyada daha hızlı ve canlı bağlantı imkânına da 
kavuşmuş oldu. Eskiden herhangi bir bölgeden canlı yayın yapmak için, donanımlı bir ya da 
birkaç araç gönderilmesi gerekiyordu oysa şimdi 4G bağlantısıyla dağ başından kamera ile 
görüntü aktarımı yapılabiliyor (Akel,2016). 
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Bağımlılık  
Bağımlılık, olası kötü sonuçlarına rağmen, dürtüsel olarak madde ve sanal alıştırıcı arayışı ve 
kullanımı ile ifade edilen, tekrar edici, kalıcı bir beyin hastalığı olarak tanımlanmaktadır. 
Bağımlılık, beyin ile ilgili bir rahatsızlık olarak düşünülür, çünkü maddeler ve sanal 
alıştırıcılar beynin yapısını ve çalışma sistemini değiştirmektedir. Yapılan araştırmalarda içki 
ve sigara bağımlılığı dışında kumar, alışveriş, spor, siberseks ve teknolojinin de beyinde 
bağımlılık oluşturduğuna dair veriler bulunmuştur (Tarhan, 2015). Tarihi süreç incelendiğinde 
bağımlılık ile ilgili ilginç bulgular karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar bilinçlerini değiştirmek 
için antikçağdan beri bitkileri kullanmışlardır. M.Ö 2737 yılında Çin İmparatoru’nun Şifalı 
Bitkiler Tarifi kitabında esrarın adı geçmektedir (Tarhan, 2015). İlk çağda M.Ö. 4000’li 
yıllarda Sümerler devletinde opiat kullanımıyla ilgili tarihi yazıtlar ve kalıntılarla ilgili 
eserlere rastlanmıştır. M.Ö. 2000’li yıllarda ise Mısır’da, M.Ö. 2700 yılında Orta Asya’da 
eski Çin ve Hint uygarlıklarında haşhaş ekimi, afyon üretimi ve afyondan yapılan ilaçlarla 
ilgili ayrıntılı yazılar ve kalıntılara rastlanmıştır. Alkol kullanımının geçmişinin oldukça eski 
olduğu bilinmektedir. İlkel çağlarda dinsel törenlerde sarhoş olmayacak derecede alkol 
kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Eski yunan içki tanrısı Dionysos adına düzenlenen 
şenliklerde şarap içildiği bilinmektedir. M.Ö 2000 yıllarında Hammurabi kanunlarında alkol 
tüketimi ve satışına ilişkin kurallar oluşturulmuştur. Alkolün tüketimi ve bunun sonucu oluşan 
bağımlılığın bir hastalık olarak incelenmesi son 150 yıl öncesine gitmektedir. Bir başka 
bağımlılık maddesi olan tütünün 1556 yılında Fransa’ya girdiği 1565 yılında da İngiltere’ye 
yayıldığı bilinmektedir. 1612 yılında Virginia eyaletinde tütünün ticari olarak ekimine 
başlanması ve bunu takip süreçte ABD’de, ilk sigara yapma makinesinin patentinin 1881 
yılında alınmasının ardından üretim ve tüketim ciddi şekilde arttı. 1903 yılında Kanada, 
İngiltere ve Amerika’da sigaranın zararları ve yasaklanması için kanunlar gündeme gelmişse 
de bu girişimler birinci dünya savaşı ile sonuçsuz kaldı ve sigara tüketimi en yüksek seviyeye 
çıktı. 1943 yılına varıldığında dünyadaki yetişkin insanların yaklaşık % 60-80’ni sigara 
içiyordu (Sağlık Bakanlığı, 2012). 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başında afyon bağımlılığı 
tüm dünyayı sarmıştır. 1970’lerde eroin, 1990’larda ekstazi bağımlılığı insanlığı derinden 
etkilemiştir. 1970’li yıllarda derinleşen soğuk savaşın topluma olumsuz etkisi eroin 
bağımlılığını yaygınlaştırmıştır ve eroin fırtınasını ekstazi takip etmiştir. Ekstazi ve kokain 
kullanımının bu dönemde yaygınlaştığı görülmüştür. 2000’li yıllara geldiğimizde artık tüm 
dünyaya ’sanalizm’ damgasını vurmuştur. Sanattan günlük etkinliklere, haberleşmeden para 
takibine kadar sanal ortam tüm dünyada bu görevleri almıştır. Bu dönemin bağımlılığının da 
doğal olarak internet bağımlılığı olduğu görülmüştür (Ögel, 2014). 

İnternet Bağımlılığı Nedir? 
İnternet bağımlılığı kavramı ilk olarak 1995 yılında psikiyatrist Ivan Goldberg’in DSM-IV’ün 
karmaşıklığını ve katılığını göstermek amacıyla burada yer alan bazı bağımlılık kriterlerini 
“İnternet Bağımlılığı Bozukluğu” olarak uyarlayıp meslektaşlarına bunu elektronik posta 
olarak yollamasıyla ortaya çıkmıştır. Goldberg bunu ilk olarak şaka amaçlı yapmış olsa da 
meslektaşlarından gelen geri bildirimler bu bağımlılığa uygun belirtiler gösterdiklerini ve 
meslektaşlarının kendisinden bu konuda yardım beklediklerini öğrenmesiyle İnternet 
Bağımlılık Destek Grubu’nu kurarak bu konuda çalışmalarına başlamıştır (Ekici, 2002). 

İnternet bağımlılığı, alan yazınına ilk kez internet bağımlılığı (internet addiction) olarak girse 
de süreç içerisinde internet bağımlılığı yerine; internet bağlılığı (internet dependency), 
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patolojik internet kullanımı (pathological internet use), problemli internet kullanımı 
(problematic internet use), aşırı internet kullanımı (excessive internet use), internet istismarı 
(internet abuse), internet bağımlılığı bozukluğu (internet addiction disorder) kullanımları 
tercih edilmiştir (Dinç, 2016). 

Bireyin yaşamında internet kullanımından ötürü psikolojik, sosyolojik, okul ve iş yaşamıyla 
ilgili birtakım zorluklarla karşı karşıya kalması sorunlu internet kullanımı olarak ifade 
edilmektedir. Çevrimiçi sohbet, çevrimiçi oyun, çevrimiçi kumar, çevrimiçi alışveriş, 
pornografi ve çevrimiçi suç vb. Etkinlikleri interneti kötüye kullanım kavramının kapsamı 
içerisindedir. Aşırı internet kullanımı ile internet bağımlılığı da ayrılmaktadır. Aşırı internet 
kullanımı kavramında bireylerin normalden, alışılmıştan veya planlandığından daha uzun süre 
internette kaldığı ifade edilmektedir. Bir bireyin ödev veya iş amaçlı internette uzun süre 
internette kaldığı ifade edilmektedir. İnterneti aşırı kullanan her birey için bağımlılıktan söz 
edilmeyebilir. Bilgisayar bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sanal bağımlılık, net bağımlılığı gibi 
İnternet bağımlılığını tanımlayan başka terimlerde kullanılmaktadır. Terim karmaşası burada 
da sürmektedir. Bu terimlerin hepsi aynı şeyi tanımlamakla birlikte farklı ifade edilmektedir. 
Bu da araştırma yapmayı, anlaşmayı, aynı dili konuşmayı zorlaştırmaktadır (Ögel, 2014). 

Yapılan araştırmaların ve kliniklere gelen vakaların sayısı arttıkça meselenin sadece istismar, 
aşırı ya da problemli internet kullanımı olarak adlandırılamayacağı, bağımlılık olarak 
adlandırılması gerektiği yerli yerine oturmuştur (Dinç, 2015). 

İnternet Bağımlılık Nesneleri 
İnternete bağımlılığı kolaylaştıran nesneler olarak bilinen internet bağımlılık nesneleri 
şunlardır:  

 Problemli Online Gezinti 

 Problemli Online Kumar 

 Problemli Online Cinsellik 

 Problemli Online Alışveriş 

 Problemli Sosyal Medya Kullanımı 

 Problemli Çevrimiçi Oyunlar 

İnternet Bağımlılığının Gelişimi 
Teknoloji bağımlılığında, bağımlılık noktasına genellikle bir anda gelmez, süreç adım adım 
gelişir. Bu adımlar bağımlılığın gelişmekte olduğuna dair ciddi ve önemli işaretlerdir  
(Dinç,2015: 33-35). Buna göre: 

Bu adımlardan birincisi deneysel kullanımdır. Kişi internette herhangi bir şekilde bir site, bir 
oyun, bir uygulamaya ilgi duyar. Bu isteğini gidermek için o siteye gider, o oyunu oynar veya 
o uygulamayı tatbik eder. Birinci adım fazla sorun teşkil etmez, denenmiştir, giderilmiştir. 
Bundan sonraki kullanımlar artık ikinci ya da üçüncü adımın kullanımlarıdır. 

İkinci adım sosyal kullanımdır. Kişinin çevresinde belli bir oyunu oynayan, belli bir siteye 
giren ya da belli bir uygulamayı devamlı ve düzenli kullanan bir arkadaş grubu varsa o gruba 
girmek için ya da o grupta kalmak için kendisi de o siteye girer, o oyunu oynar, o uygulamayı 
kullanır. Bunun dışında bir davranışta bulunursa içinde bulunduğu grubun gündeminin 
dışında kalacağını düşünür. Gündemin dışında kalması hâlinde de bir süre sonra grubun 
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dışında kalacaktır. Bundan dolayı, gruba uyum sağlayabilmek grubun dışında kalmamak için 
kişi çoğu zaman istese de istemese de, sevse de sevmese de o siteyi/oyunu/uygulamayı 
kullanacaktır. Dolayısıyla deneysel kullanımın ardından kullanım, sosyal kullanımla devam 
eder ki bugün bağımlılığı başlatan ya da sürdüren sebep olarak gençlerde özellikle ağırlıklı 
olarak sosyal kullanım olduğu görülmektedir. 

Üçüncü adım operasyonel kullanımdır. Yani bir hedefe dönük kullanımdır. Bu amaçların 
birincisi keyif almak, diğeri problemlerden kaçmaktır. Boş zamanlarını nitelikli geçirmeyen, 
faal bir sosyal çevreye sahip olmayan veya herhangi bir sebeple bir şeyler yapmak ya da 
insanlarla gerçek ilişki kurmak istemeyen insanlar can sıkıntısından kurtulmak için genellikle 
en ucuz, en kolay ulaşılabilir, en fazla alternatifli olarak teknoloji araçlarını bulurlar. Bu 
araçları kullandıkları sürede can sıkıntıları geçer hatta bazı kullanımlardan keyif alırlar. Bu 
nedenle ne zaman boş kalsalar ve canları sıkılsa çok fazla alternatiflere bakmadan teknoloji 
araçlarını kullanırlar. Problemlerden kaçarken kişi hayatında işinden, okulundan ya da 
kendinden kaynaklanan sorunları çözemediği, çözmek istemediği ya da çözmeye gücünün 
kalmadığı için problemlerini bir süre için bile olsa unutmak amacıyla teknoloji araçlarını 
kullanımına yönelir. Bu şekilde kişi problemlerinin olduğu dünyadan sıyrılıp probleminin 
olmadığı yeni bir dünyada var olur. Dolayısıyla problemler ne zaman kendini gösterse kişi, 
sorunlardan kaçmak için teknoloji kullanımına sığınır. Teknoloji kullanımı kısa vadede 
çözüm gibi gözükse de uzun vadede çözülmeyen sorunlar varlığını devam ettirmekte, çoğu 
zaman da olduğu gibi kalmayıp büyümektedir. Aslında teknoloji kullanımı problemlerin 
çözümü değil kısa vadede büyütücüsü, uzun vadede sebebi olacaktır. 

Dördüncü adım ise bağımlı kullanımıdır. Kişinin artık kullanmak için herhangi bir nedene 
ihtiyacı yoktur. Sosyal çevresi bağımlı olsun olmasın,  merak etsin etmesin, hayatında 
sorunlar olsun olmasın kişi artık bağımlıdır. Merak edecek bir şey yoksa da arayacak bir şey 
bulacak, sosyal çevresinde kullanıcı olmasa da kullanıcılardan oluşan bir sosyal çevre ortamı 
kuracak, hayatındaki bütün vaktini dijital kullanımla dolduracağı için canı sıkılmayacaktır. Bu 
şekilde bağımlı kişi kendi oto kontrolünü sağlayamaz, akıl ve irade bağımlı kişide artık devre 
dışı kalır. Bağımlı kişi gününün çoğunu bağımlı olduğu maddenin esareti altında geçirir. 

Araştırmanın Problemi 
Bu araştırmanın amacı; Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi’ndeki Mesleki Teknik Liseleri ve 
Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlık düzeylerini farklı 
değişkenler açısından incelemektir. Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır: 

Öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri puanları; 

i. Cinsiyet, 

ii. Öğrenim gördükleri program türü, 

iii. Öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, 

iv. İnternete çoğunlukla neren bağlanılması, 

v. Haftalık spor faaliyeti süresi, 

vi. Boş zaman aktiviteleri, 

vii. İnternet kullanımında aile müdahalesi, 

viii. İnterneti en çok hangi amaçla kullandıkları, 
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ix. İnternete en çok nereden bağlanıldığı, 

x. İnternet kullanımının süresi değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

 

1. YÖNTEM 
Bu araştırma tarama modelinde yapılan betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, halen 
varolan ya da geçmişteki bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır. Betimsel tarama modelinde, araştırma konusu olan nesne ya da bireyi, 
bulunduğu doğal şartlarda gözlemlemek esastır (Karasar, 1994). Bu araştırmada lise 
öğrencilerinin içinde bulundukları doğal koşullarda internet bağımlılık düzeyini belirlemek 
amacıyla tarama modelinde betimsel bir çalışma uygun görülmüştür. 

1.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Kahramanmaraş 
Onikişubat İlçesi Devlet Liselerinde kaydı bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada 
2016-2017 Bahar yarıyılında okuyan 961 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmaya 
seçilen örneklem grubunun 524’ü (%54,5) erkek öğrencilerden, 437’si (%45,5) ise kadın 
öğrencilerden oluşmaktadır. 

1.2. Veri Toplama Aracı 
Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “İnternet Bağımlılık Ölçeği” 
kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının liselerde uygulanabilmesi için Kahramanmaraş İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Ölçme araçlarının öğrenciler 
tarafından doğru bir şekilde cevaplamaları için gerekli açıklamalar yapılmıştır. Katılımcıların 
demografik özellikleri hakkında bilgi edinebilmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 
kişisel bilgi formunda cinsiyet, öğrenim gördüğü program türü, sınıf, internetin hangi 
amaçlarla kullanıldığı durumu, şahsi bilgisayara sahip olma durumu, akıllı telefona sahip 
olma durumu, ailenin internet kullanımına müdahale durumu, internet kullanma süresinin 
kontrol durumu, boş zamanların nasıl değerlendirildiği durumu, haftalık spor faaliyeti 
durumu, internet bağlantısına sahip olma durumu değişkenleri bulunmaktadır. İnternet 
bağımlılık ölçeği DSM-IV’ün “Psikoaktif Madde Bağımlılığı” ölçütlerinin Young (1998) 
tarafından internete uyarlanmasıyla dönüştürülmüştür. İlk olarak “Tanı Anketi” olarak 
geliştirilen bu ölçek daha sonra 20 soruluk “İnternet Bağımlılık Ölçeği”ne dönüştürülmüştür. 
6’lı likert tipinde oluşturulan bu ölçekteki her bir soru için katılımcılara 0 (Hiçbir Zaman), 1 
(Nadiren), 2 (Arada Sırada), 3 (Çoğunlukla), 4 (Çok sık), 5 (Devamlı) derecelerinde puan 
verilir. Anket sonucunda elde edilen puanların toplanmasıyla 50 puan ve altında alan 
kullanıcılar “Semptom Göstermeyenler”, 50-79 puan aralığındaki kullanıcılar “Sınırlı 
Semptom Gösterenler”, 80 ve üstü puan alanlar ise “Patolojik İnternet Kullanıcısı” olarak 
sınıflandırılır (Bayraktar, 2001). 

Eftekin (2015) ölçeğin değerlendirmesi hakkında Young tarafından sunulan kriterlerin dikkate 
alındığını ve ‘20-49: Ortalamadasınız-Kontrollü kullanım.’, ‘50-79: Ortalamanın 
üstündesiniz-Kontrol altına alınmalı.’ ve ‘80-100: Ortalamanın çok üstündesiniz-İnternet 
bağımlısı, tedavi olmalı.’ şeklinde değerlendirildiğini belirtmiştir. 

Bayraktar (2001)’ın araştırması sürecinde anketin İngilizce’den Türkçeye uyarlanması Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı’nda bulunan beş öğretim görevlisi 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Öğretim görevlileri anket bütünlüğünü göz önüne alarak, 12-17 
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yaş aralığındaki bireylerin anlayabilecekleri şekilde uyarlamayı gerçekleştirmişlerdir. Ölçek 
kullanımı için gerekli izin alınmıştır. 

Araştırma için katılımcılara 1000 adet form dağıtılmış 961 adet form geri dönmüştür. Ölçek 
formlarının geri dönüş oranı %96.1’dir. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach Alpha kat sayısı 
.90 olarak hesaplanmış ve oldukça güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

1.3. Verilerin Çözümlenmesi 
Veriler SPSS 22.0 istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin dağılımı QQ plot, 
basıklık (Kurtosis) -0.601, standart hatası (Std. Error Of Kurtosis) 0.158 ve çarpıklık 
(Skewness) 0.331, standart hatası (Std Of Skewness) 0.079 değerleri incelenerek 
değerlendirilmiş ve genel geçer bir kural olarak çarpıklık katsayısını ve basıklık katsayısını 
sırasıyla, çarpıklığın ve basıklığın standart hatasına böldüğümüzde çıkan değerler -1.96 ile 
+1.96 arasında kalıyorsa dağılımın normal kabul edileceğinden (Can, 2016) yola çıkarak 
verilerin normal dağılım sergilediği ve parametrik testlerin yapılabileceği görülmüştür.  

Verilerin analizinde araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki işlemler 
gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin kişisel özelliklerini betimleyen 
frekans ve yüzde dağılımları ile ölçeklerden elde edilen puanlardan aritmetik ortalama ve 
standart sapmaları bulunmuştur. Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyinin öğrencilerin 
cinsiyet, sınıf, akıllı telefon, aile müdahalesi değişkenine göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla Bağımsız Gruplar t-testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 
internet bağımlılık düzeylerinin internete nereden bağlanıyorsun haftalık spor saati, boş 
saatleri değerlendirme, internet kullanım amacı değişkenine göre farklılığı belirlemek için tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin 
haftalık spor saati değişkenine göre farklılığının hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 
üzere Post-Hoc Games Howell testi yapılmıştır. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin 
boş zaman değerlendirme  değişkenine göre farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek için Post-Hoc Scheffe Testi yapılmıştır. Öğrencilerin internet bağımlılık 
düzeylerinin internet kullanım amacı değişkenine göre farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek üzere  Post-Hoc Scheffe testi uygulanmıştır.  Örneklem grubunu 
oluşturan öğrencilerin internet bağımlılığı toplam puanlarının parametrik olmayan aylık şahsi 
gelir değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ‘Kruskal Wallis-H’ tekniği 
uygulanmıştır. 

Bu araştırmada kullanılan ölçme aracı altılı Likert tipi şeklinde ölçeklenmiştir. Ölçme 
aracındaki maddelere katılma düzeyleri “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Ara sıra”, 
“Çoğunlukla”, “Çok sık” ve “Devamlı” şeklinde derecelenmiştir. Anketteki altılı ölçeğin 
değer farkının (6-1=5) değer yargısına (6) bölünmesiyle elde edilen 0,83’lük aralıklar, katılım 
düzeyinin sınırlarını belirlemiştir. Buna göre 0,00-0,83 arasında aritmetik ortalamaya sahip 
olan sorulardaki katılım düzeyi “Hiçbir zaman”, 0,83-1,66 arasındakiler “Nadiren”, 1,66-2,50 
arasındakiler “Ara sıra”, 2,50-3,32 arasındakiler “Çoğunlukla”, 3,32-4,15 arasındakiler “Çok 
sık” ve 4,15-5,00 arasındakiler “Devamlı” olarak yorumlanmıştır. 

 

2. BULGULAR 
Bu kısımda araştırma bulgularına yer verilecektir. Araştırma kapsamında lise öğrencilerinin 
internet bağımlılığı düzeyinin öğrencilerin cinsiyet, sınıf, akıllı telefon, aile müdahalesi 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t-testi uygulanıştır. 
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Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin internete nereden bağlanıyorsun, haftalık spor 
saati, boş saatleri değerlendirme, internet kullanım amacı değişkenine göre farklılığı 
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları kullanılmıştır.  

Tablo 1: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Faktör Değişkenler F % 

Cinsiyet 
Erkek 524 54.5 
Kadın 437 45,5 

Sınıf 
9.Sınıf 466 48.5 
10.Sınıf 495 51.5 

Okul Türü 
Anadolu Lisesi 495 51.5 

Meslek Lisesi 466 48.5 

Akıllı Telefon Kullanımı 
Evet 764 79.5 

Hayır 197 20.5 

İnternet Kullanımı 
Evet 959 99.8 

Hayır 2 0.2 

Aile Müdahalesi 
Evet 578 60.1 

Hayır 382 39.9 

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerden 764’ünün (79.5) şahsi akıllı telefona sahip 
oldukları, 197 (% 20.5) kişinin ise akıllı telefona sahip bulunmadığı görülmüştür. 
Öğrencilerin 959’nun (%99.8) neredeyse tamamının internet kullandıkları gözlenmektedir. Bu 
durum, günümüzde genel olarak internete erişimin kolay ve maliyetinin de uygun olmasından 
kaynaklandığı düşünülebilir.  

Öğrencilerin internet kullanımına aile müdahalesi sorusuna ise katılımcıların 578’i (%60.1) 
evet cevabını verirken, katılımcıların 382’sinin (%39.9) ise ailesi tarafından internet 
kullanımlarına herhangi müdahalenin olmadığı gözlenmiştir. 
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Tablo 2: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Faktör Değişkenler f % 

İnternet Kullanma Süresi 

Hiç Kimse 245 25.5 

Kendim 536 55.8 

Ailem 180 18.7 

Bağlanma Ortamı 

Ev 382 39.8 

İnernet Kafe 32 3.3 

Cep telefonu 485 50.5 

Diğer 62 6.5 

Boş Zaman Değerlendirme 

Spor 145 15.1 

Müzik 270 28.1 

Kitap okumak 84 8.7 

Bilgisayar oyunu 92 9.6 

İnternet  286 29.8 
Diğer  84 8.7 

İnternet Kullanım Amacı 

Eğlence 789 82.1 

Sosyalleşme 100 10.4 

Bilgi Edinme 72 7.5 

Tablo 2’de internet kullanım süresi, bağlanma ortamı ve yapılan haftalık spor saati 
değişkenlerine ait betimsel değerler görülmektedir. Katılımcıların 536’sı (%55.8) internet 
kullanım sürelerini kendilerinin kontrol ettiğini söylemiştir. İnternet kullanım sürelerini 
annelerinin kontrol ettiğini söyleyen katılımcılar 180 (%18.7)’dir. İnternet süresini hiç 
kimsenin ve kendilerinin kontrol ettiğini söyleyenlerin oranının ortalama % 80 i geçmesi 
gençlerin problemli internet kullanımlarına dair ciddi bir riski beraberinde getirmektedir. 
Öğrencilerin çoğunluğunun internete şahsi bilgisayar ve akıllı telefonlarından girdikleri 
anlaşılmaktadır. 

Katılımcılardan 286’sının (%29.8) internete girerek, 270’nin (%28.1) müzik dinleyerek, 
145’nin (%15.1) spor yaparak, 92’sinin (%9.6) bilgisayar oyunu oynayarak, 84’ünün 
(%8.7)’nin ise kitap okuyarak boş zamanlarını geçirdikleri gözlenmiştir. 

 Katılımcılardan interneti eğlence amaçlı kullananların oranı %82.2 olarak görülmüştür. 
İnterneti sosyalleşme amacıyla kullananların sayısı oranı % 10.4’tür. Katılımcıların interneti 
bilgi amaçlı kullananların oranı ise % 7.5’tir. Katılımcıların interneti genelde eğlence amaçlı 
kullanması, internet kullanımı konusunda bilinçli bir yaklaşımın sergilenmediği yorumuna 
sebep olabilir. 
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Tablo 3: Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Ölçeği İnternet Bağımlılığı Durumları Frekans ve 
Yüzde Değerleri 

İnternet Bağımlılığı Durumları f % 
Semptom Göstermeyenler(0-49) 585 60.8 
Semptom Gösterenler(49-79) 361 37.6 
Patolojik İnternet Kullanıcısı(80-100) 15 1.6 
Toplam 961 100.0 

Tablo 3.’te öğrencilerin madde toplam puanlarına göre, bağımlılık durumu üç gruba ayrılmış 
olup birinci grup "Semptom Göstermeyenler", ikinci grup "Sınırlı Semptom Gösterenler", 
üçüncü grup ise "Patolojik İnternet Kullanıcısı" olarak tanımlanmıştır. Araştırmada 961 
öğrenciden 585 (60,)’i semptom göstermeyenler, 361 (37,6)’sı sınırlı semptom gösterenler 
(olası bağımlı veya risk altında olanlar) ve 15 (1,6)’sı patolojik internet kullanıcısı olarak 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında; olası bağımlı veya risk altında olanların 
(sınırlı semptom gösterenler) oranının yüksek olduğu, patolojik internet kullanıcısı oranının 
düşük olduğu, katılımcıların yarıdan fazlasının ise semptom göstermedikleri anlaşılmıştır. 

Tablo 4: Öğrencilerin Geneline Ait İnternet Bağımlılığı Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları, 
Frekans, Standart Sapma Minimum ve Maksimum Değerleri 

Değişkenler Frekans Aritmetik Ortalama Standart Sapma Min Max 
İnternet Bağımlılığı 961 38.55 19.80  0.00  95.00 

Tablo 4.’te öğrencilerin geneline ait internet bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalamaları yer 
almıştır. Bu tabloda öğrencilerin internet bağımlılığı ölçeği toplam puanından  X =38,55 puan 
ortalamasına sahip oldukları gözlemlenmiştir. 

Katılımcıların internet bağımlılığı düzeyinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan ‘Bağımsız Grup t-testi sonuçları anlamlı 
çıkmamıştır. Bir başka ifade ile cinsiyet değişkenine göre erkek ve kız öğrencilerin internet 
bağımlılığı düzeyleri farklılaşmamıştır. 

“Katılımcıların, internet bağımlılığı düzeyinin akıllı telefon değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan ‘Bağımsız Grup t-testi’ sonuçları aşağıda tablo 
5.8’de  verilmiştir. 

Tablo 5: Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Öğrencilerin Akıllı Telefon 
Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar için T-Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Gruplar N 𝑿 S Sd t p 

İnternet Bağımlılığı 
Evet 763 2.02 0.97 958 6.24 0.00 

Hayır 197 1.53 0.95       

Tablo 5’te görüldüğü gibi 9. ve 10.sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi puanlarının 
akıllı telefon değişkenine göre puanları arasında anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemeden önce, Levene’s testi ile dağılımların varyanslarının homojenliği test edilmiş, 
sonuçta varyansların homojen olduğu görülmüştür (Levene F=0.621; p>.05). Daha sonra 
ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, 
akıllı telefon değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.(t=-1.62; 
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p<.05) Tablo 5.’e bakarak akıllı telefon kullanan öğrencilerin ortalamasının, akıllı telefon 
kullanmayan öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulguya göre akıllı telefon 
kullanan öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin akıllı telefon kullanmayan öğrencilere 
göre daha yüksek olduğu söylenebilir.   

Katılımcıların, İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İnternet Kullanma Süresi Kontrol 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları aşağıda tablo 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 6: Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İnternet Kullanma Süresi Kontrol 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

İnternet 
Kullanım 
Kontrol N 𝑿 S 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Game
s 
Howel 

Hiç Kimse 245 2.24 1.04 Gruplararası 48.66 2 24.33 26.27 0.00      a>b 

Kendim 536 1.72 0.92 Gruplariçi 886.31 957 0.926 
  

 c>b 

Ailem 180 2.05 0.95 Toplam 934.98 959 
   

Toplam 960 1.92 0.98             

Tablo 6.’da görüldüğü gibi 9.ve 10.sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin 
kullanma süresi kontrol değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda internet kullanım süresi 
kontrol değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur(F=26.27; p<.05). 
Daha sonra anlamlı farklılığın kaynağını belirleyebilmek amacıyla tamamlayıcı post-hoc 
tekniklerini kullanabilmek için Levene’s testiyle yapılan grupların varyanslarının homojenliği 
testi sonucunda, varyansların homojen olmadığı görülmüş (Levene F=3.980; p<.05 ), bağlı 
olarak uygun post-hoc tekniklerinden ‘Games Howell’ çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 
Games Howell testi sonucunda kullanım süresi kontrol değişkenine göre hiç kimse kontrol 
etmiyor ile kendim kontrol ediyorum arasında ve ailem kontrol ediyor ile kendim kontrol 
ediyorum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre 
internet kullanma süresini kendileri kontrol eden öğrencilerin ortalaması diğerlerinden daha 
düşük olduğu için internet kullanma süresini kendileri kontrol edenlerin bağımlılık düzeyinin 
daha az olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların, internet bağımlılığı düzeyinin aile müdahalesi değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan ‘Bağımsız Grup t-testi sonuçları aşağıda tablo 
7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Aile Müdahalesi Değişkenine Göre 
Bağımsız Gruplar için T-Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Gruplar N 𝑿 S Sd t p 

İnternet Bağımlılığı 
Evet 577 1.97 0.95 957 2.07 0.03 

Hayır 382 1.83 1.03       

Tablo 7.’de görüldüğü gibi 9.ve 10.sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi puanlarının 
aile müdahalesi değişkenine göre puanları arasında anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemeden önce, Levene’s testi ile dağılımların varyanslarının homojenliği test edilmiş, 
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sonuçta varyansların homojen olduğu görülmüştür (Levene F=2.741; p>.05). Daha sonra 
ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonucunda, 
aile müdahalesi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.(t=2.07; 
p<.05) Tablo 7’ye bakılarak aile müdahalesi olan öğrencilerin ortalamasının, aile müdahalesi 
olmayan öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulguya göre aile müdahalesi 
olan öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin aile müdahalesi olmayan öğrencilerden daha 
yüksek olduğu söylenebilir.   

Katılımcıların internet bağımlılık düzeylerinin haftalık spor saati değişkenine gore farklılaşıp 
farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan ‘Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi 
sonuçları tablo 8’de verilmiştir.   

Tablo 8: Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Haftalık Spor Saati Değişkenine Göre 
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Haftalık 
Spor N 𝑿 S 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F p  

Games 
Howell 

1 saat 457 2.00 1.00 Gruplararası 9.011 3 3.004 3.10 0.02 a>c 

2 saat 233 1.82 0.92 Gruplariçi 925.970 956 0.969    

3 saat 114 1.74 0.92 Toplam 934.980 959     

4 saat ve üz. 156 1.94 1.04              

Toplam 960 1.92 0.98        

Tablo 8’de görüldüğü gibi 9.ve 10.sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin 
haftalık spor saati değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin internet 
bağımlılık düzeyi puan ortalamalarının haftalık spor saati değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık sergilediği bulunmuştur(F=3.10; p<.05). Daha sonra anlamlı farklılığın 
kaynağını belirleyebilmek amacıyla tamamlayıcı post-hoc tekniklerini kullanabilmek için 
Levene’s testiyle yapılan grupların varyanslarının homojenliği testi sonucunda, varyansların 
homojen olmadığı görülmüş (Levene F=2,756; p<.05 ), bağlı olarak uygun post-hoc 
tekniklerinden ‘Games Howell’ çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Games Howell testi 
sonucunda 1 saat spor yapanlar ile 3 saat spor yapanların puanlarının aritmetik ortalamaları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre 1 saat spor yapanların aritmetik 
ortalaması 3 saat spor yapanlardan daha yüksek olduğu için 1 saat spor yapanların bağımlılık 
düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu bulgudan yola çıkarak düzenli ve yeterli spor 
yapmanın bağımlığı azalttığı söylenebilir. 

Katılımcıların internet bağımlılık düzeylerinin boş zamanları değerlendirme değişkenine gore 
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan ‘Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) testi sonuçları tablo 9.’da verilmiştir.   
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Tablo 9: Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Boş Zamanları Değerlendirme 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Boş Zaman 
Değer.  N 𝑿 S 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F P  Scheffe 

Spor 144 1.59 0.87 Grup.arası 135.09 5 27.02 32.22 0.00 d>a,e>a 

Müzik 270 1.74 0.93 Grup.riçi 799.88 954 0.83   d>b,e>b 

Kitap Okumak 84 1.50 0.97 Toplam 934.98 959    d>c,e>c 

Bilgisayar Oyn 92 2.11 0.90             d>f,e>f 

İnternet 286 2.44 0.91       

Diğer 84 1.48 0.87       

Toplam 960 1.92 0.98       

Tablo 9’da görüldüğü gibi 9.ve 10.sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin boş 
zamanları değerlendirme değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için 
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.  Analiz sonucunda 9. ve 10. sınıf 
öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmuştur(F=32.22; p<.05). Daha sonra anlamlı farklılığın kaynağını 
belirleyebilmek amacıyla tamamlayıcı post-hoc tekniklerini kullanabilmek için Levene’s 
testiyle yapılan grupların varyanslarının homojenliği testi sonucunda, varyansların homojen 
olduğu görülmüş (Levene F=0.742; p>.05 ), bağlı olarak uygun post-hoc tekniklerinden 
‘Scheffe’ çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Scheffe testi sonucunda spor yapmak ile 
bilgisayar oyunu ve internet kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Tablo 9.’a bakılarak internet kullanımı ve bilgisayar oyununun aritmetik 
ortalamasının spor yapmanın aritmetik ortalamasından  daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu bulgudan yola çıkarak spor yapmanın internet bağımlılık düzeyini azalttığı bilgisayar 
oyunu, ve internet kullanımının internet bağımlılık düzeyini artırdığı söylenebilir. 

Müzik dinlemek ile ve internet kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Tablo 9.’a bakılarak internet kullanımının aritmetik ortalamasının müzik 
dinlemenin aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgudan yola 
çıkarak müzik dinlemenin internet internet bağımlılık düzeyini azalttığı internet kullanımının 
bağımlılık düzeyini artırdığı söylenebilir. 

Kitap okumak ile bilgisayar oyunu ve internet kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Tablo 9.’a bakılarak internet kullanımı ve bilgisayar oyununun 
aritmetik ortalamasının kitap okumanın aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu bulgudan yola çıkarak kitap okumanın internet bağımlılık düzeyini 
azalttığı bilgisayar oyunu ve internet kullanımının internet bağımlılık düzeyini artırdığı 
söylenebilir. 

Bilgisayar oyunu ve diğer amaçlı kullanımlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Tablo 9.’a bakılarak bilgisayar oyununun aritmetik ortalamasının diğer amaçlı kullanımın 
aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgudan yola çıkarak 
bilgisayar oyununun internet bağımlılık düzeyini artırdığı söylenebilir. 

Katılımcıların internet bağımlılık düzeylerinin internet kullanım amacı değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan ‘Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) testi sonuçları tablo 10’da verilmiştir.   
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Tablo 10: Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İnternet Kullanım Amacı 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

İnternet 
Kullanım 
Amacı N 𝑿 S 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Top. Sd 

Kareler 
Ortalaması F P  

Games 
Howell 

Eğlence 788 2.02 0.96 Grup.arası 64.01 2 32.00 35.16 0.000 a>b 

Sosyalleşme 100 1.69 0.95 Grup.riçi 870.96 957 0.91   a>c 

Bilgi Edinme 72 1.08 0.80 Toplam 934.98 959    b>c 

Toplam 960 1.92 0.98             

Tablo 10’da görüldüğü gibi 9.ve 10.sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin 
internet kullanım amacı değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin internet 
bağımlılık düzeyi puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur(F=35.16; p<.05). Daha sonra anlamlı farklılığın kaynağını belirleyebilmek 
amacıyla tamamlayıcı post-hoc tekniklerini kullanabilmek için Levene’s testiyle yapılan 
grupların varyanslarının homojenliği testi sonucunda, varyansların homojen olduğu görülmüş 
(Levene F=2.348; p>.05 ), bağlı olarak uygun post-hoc tekniklerinden ‘Scheffe’ çoklu 
karşılaştırma testi uygulanmıştır. Scheffe testi sonucunda eğlence ile sosyalleşme, eğlence ile 
bilgi edinme, sosyalleşme ile bilgi edinme puanlarının aritmetik ortalamaları arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre internet bağımlılık düzeyi en yüksek olanlar 
interneti eğlence amaçlı kullananlar daha sonra ise sosyalleşme amaçlı kullananlar en sonda 
ise bilgi edinme amaçlı kullananların olduğu söylenebilir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin %60.8’inin semptom göstermediği 
anlaşılmıştır. Sınırlı semptom gösterenlerin oranı %37.6 iken patolojik anlamda semptom 
gösterenlerin oranı ise % 1.6 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular Sulak (2015)’in üniversite 
öğrencileri ile yaptığı çalışmasındaki internet bağımlılık oranı (1.2) ile tutarlılık göstermekte 
fakat sınırlı semptom gösterenlerin oranını karşılaştırdığımızda bu oranın % 10,1’den % 
37.6’ya çıktığı görülmektedir. Yapılan bu mevcut araştırmada katılımcılardan bağımlılık riski 
taşıyan %37.6’sı ile temsil edilen grubun % 41.5 (150 kişi)’inin uygulanan internet bağımlılık 
testinde (60-80) puan aralığında olması ciddi bir davranışsal bağımlılık tehlikesinin hemen 
önümüzde durduğunu göstermektedir. Bu oran toplam katılımcıların % 16’sına tekabül 
etmektedir. Eftekin (2015) bağımlılık riski taşıyan bu gruptaki katılımcıların kontrol altına 
alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu riskin bağımlılığa dönüşmesi gençlerimizin gelecekte çok 
ciddi ciddi bir internet bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.  

Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi ile akıllı telefona sahip olma değişkenine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre akıllı telefon kullanan 
öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin akıllı telefon kullanmayan öğrencilere göre daha 
yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre akıllı telefon kullanımının bireylerin internet 
bağımlısı olmalarında etkili bir neden olabileceği düşünülebilir. Akıllı telefonların bu konuda 
bir bağımlılık sonucunu oluşturabilecekleri bireylerin internet bağımlısı olmalarında etkili bir 
neden olabileceği düşülmelidir (Yücelten, 2016). Günümüzde insanların gittikleri ortamların 
birçoğunda ücretsiz olarak sunulan kablosuz ağlar ile internet bağlantılarına kaldığı yerden 
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devam edebilmeleri, mobil telefon sağlayıcıların sunduğu internet paketleri, internete 
ulaşmanın daha kolay ve daha ucuz olması internet bağımlılığını artıran önemli etkenlerdendir 
(DDK, 2014).  

Araştırmada öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre internet bağımlılığı düzeyi puanlarında 
anlamlı farklılık bulunmamıştır. İnterneti kadınların ve erkeklerin cinsiyet farklılığı 
olmaksızın kullandıkları bilinmektedir. Taçyıldız (2011) ve Şahin(2014)  yaptıkları 
çalışmalarda ise öğrencilerin internet bağımlılık puanlarıyla cinsiyet değişkeni arasında 
anlamlı fark bulunmamıştır. TÜİK (2016) e göre erkeklerin internet kullanımının kızlara göre 
daha fazla olduğu bilinmektedir. Sulak (2015)’a göre; öğrencilerin cinsiyet değişkeniyle 
internet bağımlılığı toplam puan ortalamalarında erkekler lehine anlamlı bir farklılaşma 
olduğu görülmüştür. Benzer sonuçlar İnan (2010), Üçkardeş (2010), Zorbaz (2013)’in 
yaptıkları çalışmalarda da görülmüştür. Araştırmalarda internet kullanımının ve bağımlılığının 
daha çok erkeklerde görülme sebebi olarak erkek kullanıcıların teknolojiye ve internet 
bağımlılık nesnelerinden çevrimiçi oyun, çevrimiçi sohbet, çevrimiçi seks, çevrimiçi kumar 
gibi nesnelere olan aşırı ilgilerinden kaynaklı olduğu düşünülebilir.  

İnternet kullanım süresini kim kontrol eder değişkenine göre, internet kullanım süresini 
kendilerinin kontrol ettiğini söyleyen katılımcıların, internet bağımlılık oranlarının daha 
düşük olduğu görülmüştür. İnternet kullanma konusunda, aile müdahalesinin olduğunu 
söyleyen katılımcıların ise internet bağımlılığının daha fazla olduğu görülmüştür. Ailelerin 
bilinçli internet kullanımı konusunda gençlere olan etkisinin bu konuda etken olduğunu 
düşünebiliriz. Ergenlerin kontrolsüz internet kullanımı gençlerin internette zararlı içeriklerle 
karşılaşmasına interneti kötüye kullanmalarına sebebiyet verebilir Ayrıca BTK (2015)  
raporuna göre dijital dünyaya henüz hazır olmayan çocuk ve ergenler karşılaştıkları karmaşık 
bilgileri nasıl değerlendireceklerinin farkında değildirler. Aileler de çocukları sanal dünyada 
gezinirken onları denetlemeleri ve rehberlik yapmaları gerektiğinin farkında değildirler. 
Gençlerin internet kullanımında kendi oto kontrollerini sağlayamayacak olması ve ebeveynin 
bilinçsiz olması gençlerin problemli internet kullanımlarına dair ciddi bir riski beraberinde 
getirdiği düşünülebilir. 

İnternete nereden bağlanıyorsunuz değerlendirme sonucuna göre katılımcıların 382 (%39.8)’ 
si evden bağlandığını belirtmiştir. Katılımcıların 485 (%50.5)’i cep telefonundan bağlandığını 
belirtmiştir. İnternet kafeden internete bağlandıklarını söyleyen katılımcıların sayısı ise 32 
(%3.3)’tür. Analiz sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun internete şahsi bilgisayar ve akıllı 
telefonlarından girdikleri anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyinin aile müdahalesi değişkenine göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre, internet kullanımlarına aileleri 
tarafından müdahale edilen çocukların internet bağımlılık düzeyleri, aileleri tarafından 
internet kullanımlarına müdahale edilmeyen katılımcılara belirgin bir oranda yüksek 
çıkmıştır. İnternet kullanımına karşı aile müdahalesinin olduğu ailelerde internet 
bağımlılığının yüksek olması demokratik olmayan otoriter anne baba tutumundan 
kaynaklandığı sonucunu ortaya çıkarabilir. Bu durum internet bağımlılığı yüksek çıkan 
katılımcıların ailelerinin internet kullanımlarına dair bilinçli bir müdahalelerinin olmadığını, 
bu durumda gençlerin internette her türlü riskle karşılaşabileceklerini ayrıca katılımcıların 
bilinçsiz internet kullanımından doğan olumsuz alışkanlıklarının evdeki sorumluluklarını 
yerine getirme durumlarının da olumsuz anlamda etkileyeceği düşünülebilir. Bu bulgunun 
sonuçlarının tam tersi sonuçlarda yapılan araştırmalar da gözlenmiştir. İşleyen (2013)’e göre 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

160 
 

lise öğrencilerinin anne babalarının tutumlarını otoriter olarak algılamaları arttıkça, internet 
bağımlılığı düzeylerinde de artış olacağı sonucu gözlenmiştir. Ayas ve Horzum (2013) 
tarafından yapılan başka bir araştırmada ise çocuklarının internet kullanımına karşı tutumu 
ihmalkâr olan ailelerin çocuklarının daha fazla internet bağımlısı oldukları görülmüştür. 
Çocuklarının internet kullanımı konusunda demokratik aileler, çocuklarıyla iletişim içinde, 
internet kullanımıyla ilgili uyulacak kuralları belirleyip, gerekli sınırlamaları getiriyor 
olabilirler. Destekleyici bir etkileşim ortamında getirilen bu sınırlamalar bireylerin, internetin 
aşırı ve problemli kullanımına yönelmemelerini sağlıyor olabilir. Ayrıca demokratik ailelerde 
yetişen bireylerin sahip oldukları özdenetimin interneti sağlıklı bir biçimde kullanmalarına 
yardımcı olacağı da düşünülebilir. 

Boş zamanları değerlendirme değişkenlerine göre hangi gruplarda farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek yapılan gözlem sonucunda internet kullanımı ve bilgisayar 
oyununu ile spor yapma değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Boş 
zamanlarında spor yapanların bağımlılık düzeyleri internet ve bilgisayar kullananlara göre 
düşük çıkıştır. 1997 ile 2014 yılları arasında uyuşturucu kullanımının arttığını, ancak genç 
sporcularda bu maddeleri kullanma oranının düştüğünü belirlenmiştir (Valiz,2016). Gençlerin 
hareket imkânlarının şehir hayatında azalmasıyla beraber daha uzun süre teknoloji araçlarını 
kullanabilme istekleri sporu her geçen gün hayatlarından çıkardıkları ya da azalttıkları bir 
noktaya getirmiştir. Bu sebeple teknolojik araçları daha uzun süre kullanabilmek amacıyla 
spor yapmayı bırakan ya da ihtiyacından daha az yapar hâle gelen bir genç, sporun özellikle 
içinde bulunduğu dönem için alternatifsiz faydasından mahrum kalmaktadır (Dinç,2015). 

Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin internet kullanım amacı değişkenine göre 
anlamlı farklılık gösterip göstermediğini bulmak amacıyla yapılan gözlem sonucunda eğlence 
ile sosyalleşme, eğlence ile bilgi edinme, sosyalleşme ile bilgi edinme puanlarının aritmetik 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu bulguya göre internet bağımlılık 
düzeyi en yüksek olanlar interneti eğlence amaçlı kullananlar daha sonra ise sosyalleşme 
amaçlı kullananlar en sonda ise bilgi edinme amaçlı kullananların olduğu anlaşılmıştır. 
Başbakanlık (2008)’a göre İnterneti en çok dosya/program indirme, oyun oynama, müzik 
dinleme, film izleme, yeni insanlarla tanışma ve sohbet etme amacıyla kullanan gençlerin 
problemli internet kullanım risklerinin arttığı görülmüştür. İnternetin bilgi edinme amacıyla 
kullanılmasının ise problemli internet kullanımına dair daha az soruna sebep olduğu ifade 
edilmektedir. İnterneti en çok eğlence ve sosyalleşme amaçlı kullananların bağımlılık 
düzeyinin yüksek olması ailelerin bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalıklarının az 
olduğunu gösterebilir. Katılımcıların interneti eğlence ve sosyalleşme amacıyla kullanması 
internet bağımlılığına sebep olacağı gibi öğrencilerin aile ve çevresiyle olan ilişkilerini de 
olumsuz anlamda etkileyeceği düşünülmektedir. Ailelerin, çocukların internet kullanım 
sürelerine ve internet kullanım içeriklerine dair örnek bir tutum içinde olmaları 
gerekmektedir. 

 
ÖNERİLER 
Araştırma sonuçlarından hareketle aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

a) Milli Eğitim Bakanlığı bilinçli teknoloji kullanımını konusunda müfredatını 
zenginleştirerek öğretim programlarını güncellemelidir. Bu konuda tüm öğretmenlere eğitim 
verilmelidir. Okul idarecileri, rehber öğretmenler, bilişim öğretmenlerinin okullarda 
koordineli çalışmaları sağlanarak örtük programın en etkin bir şekilde uygulanması 
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sağlanmalıdır.   
b) Okullarda öğrencilere ve okul personeline yönelik internet bağımlılığı alanında uzman 
kişiler tarafından konferanslar, seminerler verilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
c) Okul yönetimi, rehberlik servisi, öğretmenler ve velilerle işbirliği içinde internet 
bağımlılığı davranışları gözlenen öğrenciler için ortaklaşa çalışmalar yapılması faydalı 
olabilir. 
d) Okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin internet bağımlılığı belirtisi 
gösteren öğrencilere bireysel ya da grup rehberlik çalışmalarıyla ailelerinde dahil olacağı, 
rehberlik eğitimi faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. 
e) İnternet bağımlılığı belirtileri gözlenen öğrencilerin sosyal açıdan sahip oldukları 
yeteneklerini ön plana çıkaracakları etkinliklere yönlendirilmelerinin öğrenciler açısından 
yararlı olabileceğine inanılmaktadır. 
f) Araştırmalara göre internet, öğrencilerin varoluşsal ihtiyaçlarının çoğunun karşılandığı 
ve sosyalleşebildikleri bir mecra olarak görülmektedir. Öğrencilerin bu ihtiyaçlarının 
giderilebilmesi için sivil toplum örgütleri ve ailelerin birlikte işbirliği içinde olacağı akran 
grupları oluşturulmalıdır. Böylece internet bağımlılığına sebebiyet veren en önemli unsur olan 
çevre unsurunun olumsuz etkilerinden gençlerimizin çocuklarımızın korunması sağlanabilir. 
g) Eğitim Fakülteleri, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda bilinçli teknoloji 
kullanımı ile ilgili birimler kurularak bu konuda il genelinde yapılacak faaliyetlerde 
eşgüdümlü hareket edilmesinin sağlanması, internet bağımlılığını önleyici tedbirlerin hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. 
h) Evlilik öncesi dijital ebeveyn sertifikasyon programı uygulanmalıdır. 
i) Çizgi film programlarıyla çocukların bilinçli internet kullanımı özendirilmelidir. 
j) Araştırma sonuçlarında görülen internet kullanımını kendi kontrol eden öğrencilerin 
dışardan kontrole göre daha az bağımlı oldukları gerçeğinden yola çıkarak öğrencilere kendi 
kendilerini kontrol edebilme alışkanlığı kazandırılması önemlidir. Bu kapsamda okul öncesi 
ve ilköğretim çağından itibaren çocukların otokontrol alışkanlığı kazanmasına yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmelidir. 
k) Ailelerin çocuklarına internet kullanımı ile ilgili vakit ayırmaları gerektiği konusunda 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Okullar, halk eğitim merkezleri ya da belediyeler tarafından 
bilinçli ve güvenli internet kullanımına yönelik ailelere eğitimler verilmesi önerilebilir. 
l) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan gençlik kamplarının Türkiye’de 
yaygınlaştırılarak yapılması gerekmektedir.  
m) İnternet bağımlılığı günümüz koşullarında giderek yayılmakta olan patolojik bir 
hastalık haline gelmiştir. Yurt dışında bu bağımlılığın giderilmesi için birçok klinik kurulmuş 
ve kliniklerde tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de de bu konuya olan ilginin 
arttırılması gerekmektedir. 
n) Bu çalışma, Kahramanmaraş ilindeki liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilerden 
örneklem seçerek gerçekleştirilmiş olup daha geniş bir evren ve örneklemle başka illerde 
benzer çalışmaların yapılması önerilebilir. Böylece farklı şehir veya bölgelerden alınacak 
sonuçların karşılaştırılması, internet bağımlılığını açıklamada ve bu doğrultuda çözümlerin 
üretilmesinde etkili olabilir. 
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TÜRKİYE’DE RESİM VE ÇAĞDAŞ SANATTA KALİGRAFİNİN ETKİSİ* 

Düriye KOZLU†           F. Deniz KORKMAZ‡ 
 

Öz 

Modern dünya çağdaş bir dönemi hazırlarken, aynı zamanda Doğu/Batı, sosyalist/kapitalist, geleneksel/modern 
gibi ikilemleri güçlendirmiştir. Bu kavramlar ise bir taraftan kültürel kimliklerin daha fazla ayrışmasına, diğer 
taraftan ise birbirlerine karşı ilgi duymalarına neden olmuştur. Bu düşünce ve duyguların en saf, yalın ve coşkulu 
anlatımlarla dile geldiği alanlardan birisi de sanattır. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında sanatta bu ikilemlere, 
kavramlara daha çok yer verilir. 20. yüzyılda Batılı sanatçının soyut sanatında Doğulu kaligrafın ortaya koyduğu 
sanatın izlerini görmek mümkündür. Bu yaklaşımdan yola çıkılacak olursa kurulabilecek bu ilişkinin bir benzerine 
de Türkiye’de üretilen eserlerde rastlanabilir. Türk Resmi’nde 1940’lı ve 1950’li yıllarda soyut-geometrik 
anlayışının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte kaligrafiyle biçimsel ilişkiler kurulmaya başlar. İslam kaligrafisinin 
resimde kullanılması, Doğu-Batı sentezini savunan sanatçılar için bir zemin hazırlar. Sanatçılar için kaligrafi; 
dini/tinsel bir içeriği taşımasının yanında,  biçim bozmaya götürülmesiyle de soyut bir anlatımın kaynağıdır. Bu 
makalede Türkiye’de kaligrafinin sanatta kullanımına, sanatlarında kaligrafiye yer veren sanatçılara ve resim yazı 
ilişkisine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kaligrafi, Resim, Yazı, Soyut Sanat, Günümüz Sanatı. 

 

THE INFLUENCE OF CALLIGRAPHY ON PAINTINGS AND CONTEMPORARY ART IN TURKEY 

 

Abstract 

While the modern world is preparing a contemporary era, has strengthened the dilemmas like East / West, socialist 
/ capitalist, traditional / modern. On the one hand, these concepts have caused the cultural identities to more 
dissociate and on the other side they have become interested in each other. One of the areas where these thoughts 
and feelings are expressed with the purest, simple and enthusiastic narratives is art. Especially in the twentieth 
century and beyond, these dilemmas, concepts are given more place in art. It is possible to see the traces of the art 
which oriental calligraphy reveals in the abstract art of the Western artist in the 20th century. If this approach is to 
be taken, a similar analogy can be found in works produced in Turkey. Calligraphic formal relations began to be 
established upon the fast generalization of the abstract-geometric concept in Turkish Painting in 1940s and 1950s. 
Using Islamic calligraphy in paintings creates a platform for the artists adopting East-West synthesis.   Calligraphy 
expresses a religious/spiritual content and serves as a source for an abstract expression by deforming. In this article, 
we will especially discuss the usage of calligraphy in art in Turkey, artists using calligraphy in their artworks and 
the relationship between painting and script.  

Keywords: Calligraphy, Painting, Script, Abstract Art, Contemporary Art. 

 

 

 
 

                                                 
* Bu makale, 29 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. 
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ve genişletilerek hazırlanmıştır.  
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GİRİŞ 
Sanat her daim kendine yeni kavram ve anlatı yolları açarken siyaset, toplumbilim, ekonomi, 
bilim, teknoloji ve sosyal bilimler gibi alanların etkisi altında kalmaya ve bütün bu yapıları da 
etkilemeye devam etmiştir. Modernizmin hazırlıklarını yaptığı çağdaş dönem içerisinde 
yaşanılanlar ise hem insani olguların hem de kavramların keskin bir biçimde ayrışmasına neden 
olmuştur. Özellikle Doğu/Batı, sosyalist/kapitalist ve geleneksel/modern gibi güçlenen zıtlıklar 
ile yeni bir iklimin dünyaya hâkim olmaya başladığı ve aynı zamanda var olan bu ikilemlerin 
sanatta özgün yaklaşımlar ile yansıdığı da görülmektedir.  

 

1. BATI SANATINDA DOĞU KALİGRAFİSİNİN İZLERİ 
20. yüzyıl, sanat alanında çok hızlı değişimlerin kapılarını araladığı; peş peşe gelen akımlar, 
hareketler, eylemler ve teknoloji ile birlikte sınırların aşılarak birçok disiplinin birbiri içine 
girdiği ve örtüştüğü ve yeni yapılar ve söylemlerin üretildiği bir dönem olarak görülmelidir. Bu 
dönem içinde bahsedilen ikilemlerle ilişkilendirilebilecek sanat akımlarından soyut sanatın 
özellikle Doğuya ait kaligrafi sanatından etkilendiğini söylemek mümkündür. Kaligrafi Türk 
Dil Kurumu (2017) tarafından “güzel yazı” olarak tanımlanmaktadır. Bir simgeler sistemi olan 
dilin görsel alanda başka simgelere dönüşerek oluşturduğu yazı bugün en önemli iletişim 
ögelerinden birisidir. Gökyüzünün, ticaretin, sarayın ya da günlük yaşamın sembollere ya da 
simgelere döküldüğü dönemlerden sonra bu sembol ve simgeler zaman içinde harflere 
dönüşmüştür.  

Doğu kültürleri içerisinde özellikle Çin ve Japon uygarlıklarının kaligrafi sanatları birer resim 
olarak görülür. Çin ve Japon hat sanatçılarının uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecinin ardından 
hızlı ve duraksamadan gerçekleştirdiği kaligrafiler hata kabul etmez ve geri dönüşü olmayan 
bir yoldur. Estetik bir kavrayış ve incelik ile ortaya çıkarılan bu yazılarda dinginlik, boşluk, 
istifleme ve ritim gibi unsurlar birer resimsel öge gibi görülmektedir (Görsel 1). Ernest 
Fenellosa, Doğu kaligrafisinde görülen boşluk, yerleştirme ve istifleme anlayışının dünya 
sanatının hiçbir örneğinde görülmediğini işaret etmektedir (Yip, 2001: 50). 

 
Görsel 1: Zheng Xie, Bamboo, Rocks and Secluded Orchids, Tianjin Museum. 
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Modern sanat içinde özellikle soyut sanatın kendi anlayışını oluştururken çizgi üzerinden 
kaligrafi ile kurduğu bağ görsel bir eleman olmasının yanında felsefî boyutta da 
değerlendirilmelidir. 20. yüzyıl sanatı içerisindeki soyut sanatın, Doğulu kaligrafın felsefî 
tavrından, tinselliğinden, hareketinden ve enerjisinden etkilendiği ve Batılı sanatçıların yaratma 
dinamiği için zemin oluşturduğu söylenebilir (Antmen, 2001: 76). Batılı sanatçının görünen 
gerçekliğin yerine sadece kendisine gönderme yapan sanat anlayışını benimsemesi ile birlikte; 
dışlanan figürün ve nesnenin yerine artık sanatçı felsefî yaklaşımının, zihinsel algılayışının, 
içsel sesinin yansımalarının ve bedeninin bir vecd haline dönüşerek tuval ile bütünleşmesini 
gösteren eserler yaratır. Sanatın içsel bir gerçeklikten kaynaklandığına inanan Wassily 
Kandinsky, duyguların doğrudan içgüdüler aracılığı ile yansıtılması gerektiğine inanır. 
Kandinsky, sanatın doğadan öykünerek oluşturduğu anlatılar yerine yansıtmayı, taklit etmeyi, 
soyutlamayı bırakarak doğrudan kendi doğasını oluşturan bir sanat anlayışından yana olmuştur. 
Benzer bir yaklaşımın izlerine rastladığımız Klee ise sanatçının, yani insanın, doğanın bir 
parçası olduğunu ve sanatçının görülür olanı yeniden üretmediğini onu sadece görülür kıldığını, 
sanatın eşyayı aşarak imgeselin hatta gerçekliğin de ötesine geçtiğini ve kendi gerçekliğini 
oluşturduğunu savunur (Farago, 2011: 169, 170).  

Bu yaklaşımlar çerçevesinde Paul Klee, Henri Michaux, André Masson, Franz Kline, Alfred 
Manessier, Theo van Doesburg, Pierre Soulages, Gérard Schneider, Mark Tobey, Hans 
Hartung, Jackson Pollock ve Pierre Alechinsky gibi sanatçıların eserlerinde hem soyut sanatın 
temel felsefesi hem de Doğulu kaligraflarla örtüşen anlam, içerik, işlev ve içsel güdülerin izleri 
görülebilir. Doğulu kaligraf; doğayı ve varoluşu büyük bir sabır, titizlik ve incelik ile sınırlı 
malzemeyle başlangıçta ustalarından sonrasında ise kendi üslubu ile defalarca yeniden üretir. 
Fırça ile her dokunuşta birbirine benzer gibi görünen ama benzemeyen imgeler ile içselleşen 
duyguyu, ifadeyi, ritmi bir enerji ile dışa vuran, adeta bir sonsuzluğu, sürekliliği kâğıda döken 
bu Doğulu ustalar ile; öncelikle özgünlüğüne değer verilen Batılı sanatçının, kendi varoluşunu 
sunarken benliğinin yanında fırçanın, ritmin, rengin akışı ile hareket eden yönlerinin 
özdeşleştiği gözlemlenebilir. 

Klee’nin saf çizim, ölçü, ton değerleri ve renk ile ulaşmaya çalıştığı yalınlık bilinçaltıyla 
birleşirken; sentezlenen bütün bu yöntemlerin amacı saf öge kültürünün korunmasıdır ki bunun 
yanında asıl hayalini kurduğu ise anlam, üslup, nesne ve öge bütünselliğinin ötesine geçen bir 
eser üretmektir (Klee, 2011: 397-403). Klee’nin resimlerinde aradığı bu özellikler Doğu 
kaligrafisinin ulaşmak istediği sonuç ile açık bir biçimde benzeşmektedir (Görsel 2). Klee’nin 
resimleri gibi eserlerinde kaligrafik çağrışımların izlerini gördüğümüz Tobey ise bir süre 
Uzakdoğu’da bir Zen manastırında yaşamış ve kaligrafi ustası gibi gördüğü dünyanın gizemini, 
algıladığı biçimde, ruhani bir yaklaşım ile yansıtmıştır. Tobey estetik kaygılar ile soyut bir 
biçimsellik peşinde koşmak yerine mistik bir içeriği resimlerinin ana izleği haline getirmiştir. 
Yine bu mistik meseleler etrafında desenlerini oluşturan Michaux’un öte dünya arayışı; 
Alechinsky’nin hem kendisi için hem de sanatı için arayışlara çıktığı uzun yolculuğunun onu 
Japonya’ya kadar götürmesi, hatta orada Japon kaligrafisi üzerine bir film bile yapması; 
Pollock’un yerde yaptığı resimlerinde ritim, hareket, coşku, serbestlik, kıvraklık, boyanın 
akışkanlığı, fırça darbelerinin hızının tıpkı Uzakdoğu kaligrafi ustasını andırması gibi birçok 
örnek modern dönemin gözleri ile birlikte ruhunu da Doğuya doğru çevirdiğinin göstergeleridir 
(Antmen, 2001: 76-83) (Görsel 3). 
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Görsel 2: Paul Klee, İnsula Dulcamara, 1938, 80x175 cm, Klee Vakfı, Bern, İsviçre. 

 
Görsel 3: Jackson Pollock, One: Number 31, 1950. Tuval üzerine yağlıboya ve emaye boya, 

269.5 x 530.8 cm, The Museum of Modern Art, New York. 

 

2. TÜRKİYE’DE RESİM VE ÇAĞDAŞ SANATTA KALİGRAFİK İZLER 
Batı’nın, modernizm ile birlikte, Uzakdoğu, Ortadoğu, Afrika, Mısır, Budizm ve İslâm gibi 
uygarlıkları, kültürleri ve dinleri daha fazla araştırmaya, incelemeye başladığı bilinmektedir. 
Türkiye ise zengin edebiyat, sanat, müzik, felsefe ve kültürel yapısı ile Batı’nın her daim merak 
duyduğu coğrafyalardan olmuştur. Plastik sanatlar anlamında kendine hem bulunduğu 
bölgedeki uygarlıkların sanatları hem de İslam sanatları ile zengin bir sanat anlayışı ve yapısı 
inşa eden Türkiye, günümüz sanatında da kendine sağlam bir yer edinmiş durumdadır.   

Özellikle İslamiyet’in benimsenmesinden sonra üretilen eserler İslam kuralları çerçevesinde 
şekillenmiştir. İslamiyet’teki suret ve tasvir yasağı hat sanatının gelişmesine zemin 
hazırlamıştır. Bugün genel anlamıyla Arap harfleriyle yazılan el yazısı anlamında kullanılan 
hat, kısaca Arapça “çizgi” veya “bir satır yazı” demektir ve hat sanatı İslam’ın ilk çağından 
itibaren kendine özgü bir üslup ortaya koymuştur (Kuban, 2009: 186). “…İslam’da Kuran’ın, 
diğer kitaplara göre bozulmamış sayılması, Allah’ın kelâmı dile geldiği anda sözel bir ezbere 
dönüşüp, zaman geçmeden yazıya geçirildiği düşüncesinden ileri gelir” (Taburoğlu, 2013:37).  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

168 
 

Bu yaklaşım açısından Kuran’ın dediklerini taşıması anlamında yazı Müslümanlar için oldukça 
önemlidir. Türkler’in İslamiyet’i seçmesi ile birlikte özellikle Osmanlı Dönemi’nde hat 
sanatında yazı tipleri çoğalmış, artistik ve teknik olarak üstün bir düzeye ulaşılmış, el 
yazmasının yanında dini yapıların süslenmesinden kitabelere, her çeşit küçük eşyadan levhalara 
ve günlük hayatta kullanımına kadar kaligrafi önem ve çeşitlilik kazanmıştır. 

Bununla birlikte İslam kaligrafisinde yazı resimsel bir anlayış ile sunulurken dinden esinlenmiş 
ve konularını da dinden almıştır. El sanatkârları cami, kandil, kuş ve aslan gibi nesne ve canlıları 
yazı ile resmetmiştir. 

İslam’daki tasvir yasağına uygun bir anlatım dili olan Arap harfleri sadece soyut bir plastik 
unsur olarak algılanmamalıdır. Bunun yanında yazının hattat tarafından oluşturulması sırasında 
tek bir seferde ve kusursuz olarak tamamlanması gerekir. Bu yüzden uzun ve tek bir harekette 
bitirilmesi gereken yazılarda, hattatın nefesini tutarak duraklaması gereken noktada durması ve 
tekrar devam etmesi beklenir. Arapça “öz varlık ve kişilik” anlamındaki nefs kelimesinden 
gelen nefes yazma sürecini yönetendir. Bu anlamda yazı ve “nefs”in ilişkisi düşünüldüğü 
zaman, hattatın da bu eylem sırasında kendini oluşturma ve gerçekleştirme içinde olduğunu 
söylenebilir. Tasavvufi bir anlayışın sembolist anlatımlarından olan yazı, Tanrı ve insan 
arasında bağın, mistik bir düşünce özünün somutlaştırılması olarak görülmelidir.  

Görüldüğü gibi resim-yazı ilişkisi hem plastik bir unsur olarak hem de tinsellik anlamında İslam 
kaligrafisi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu tıpkı Uzakdoğulu kaligrafın yazısında ya da 
soyut sanatın içinde bulduğumuz değerler gibidir. Bu noktada kaligrafinin yer aldığı Türk 
Resim Sanatı’na gelinecek olursa, durumun Batılı sanatçıların eserlerindeki gibi 
değerlendirilemeyeceği açıktır. Resim olarak Batılı anlamda kısa bir geçmişe sahip ama bu kısa 
zaman içinde çok hızlı yol kat eden Türk Sanatı’nda başlangıçta klasik resmin unsurları daha 
sonra ise yurtdışında alınan eğitimlerin etkileri izlenmiştir. Süreç bu etkiler içinde devam 
ederken kaligrafinin resimlerde bazen mimari bir yapının üzerinde yer almasından dolayı ya da 
modernleşme süreci içindeki Osmanlı’nın entelektüel yanını göstermeye çalışırken resmin 
sıradan bir elemanı, bir bezeme unsuru gibi kullanıldığını görmekteyiz.  

Cumhuriyet’in ilk kuruluş yılları ve devamındaki yaklaşık yirmi otuz yıl süresince içinde 
bulunulan koşullarda düşünülecek olursa, şartlar dâhilinde bir sanat ve sanat eğitimi 
oluşturulmuştur. Modernleşme ve içinde bulunulan çağı yakalama isteği bir taraftan Batılılaşma 
diğer taraftan ulus devlet olma çabaları içinde gerçekleşmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde 
devlet desteği ve yönlendirmeleriyle resimler yapılmaya devam edilirken; hat, minyatür, çini, 
süsleme gibi geleneksel sanatlar ikinci planda kalmıştır. 1940’lı yıllara kadar Türk Resmi’nde 
özgün bir sanat anlayışı ve kimliği oluşturmak yerine Cumhuriyet kazanımlarına, devrim ve 
ilkelerine göre bir politika izlenmiştir. 1930 ve 1940 yıllar arasındaki yurt gezileri ile birlikte 
yerellik ve ulusallık temaları Türk Resmi’nde yerini almaya başlamıştır. Bununla birlikte 
Leopold Levy’nin 1937’de akademiye dâhil olması ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun 
öğrencilerine folklorik ögelerin resimde kullanılması öğüdü, geleneksel sanatlar ile resmin 
etkileşim içerisine girmesine etken olmuştur. Etkilerinin ilk izlerini ‘On’lar Grubu üzerinde 
izlediğimiz bu yaklaşım çerçevesinde artık resimlerin içerisinde hat sanatından, minyatüre, halı 
ve kilim desenlerinden çiniye kadar geniş bir yelpazede sentezlenerek özgün anlatılar 
yakalanmaya çalışılmıştır (Tansuğ, 1995: 9-16; Kılıç, 2013: 328, 329). 

Resim ve geleneksel sanatlar arasında kurulması gereken bağın önemine Turgut Zaim ve Bedri 
Rahmi Eyüpoğlu gibi sanatçılar dikkat çekmiştir. Bu noktada İslam kaligrafisinden yola çıkarak 
bunu resimlerinde plastik unsur olarak kullanan ilk ressamın Elif Naci olduğu görülür (Görsel 
4). Milli bir resim oluşturma amacı güden ve yazının okunabilirliğini koruyan Elif Naci’nin 
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yanında hat sanatının ritmik, akışkan yapısını resimlerinde deforme ederek kullanan Şemsi Arel 
de bu dönemin isimlerindendir. 

 
Görsel 4: Elif Naci’nin bir çalışması. 

Doğu-Batı karşıtlığının bir senteze dönüşerek sanatta kendine yeni bir dil yaratma çabasının 
sadece Batılı sanatçılar için geçerli olmadığı, benzer bir durumun Türk Resmi’nde de özellikle 
soyut sanatta ifade bulduğu bilinmektedir. İslam kaligrafisinin de soyutlamaya elverişli olması 
plastik bir eleman olmasının yanı sıra tinsel boyutu ile de resmin değerlendirme alanına 
girmesine neden olur. Abidin Dino, Selim Turan, Abidin Elderoğlu, Sabri Berkel, Süleyman 
Saim Tekcan, Erol Akyavaş, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli, Murat Morova, İsmet Doğan 
ve Kutluğ Ataman gibi sanatçıların hem resim hem karışık teknik ve yeni medya işlerinde 
karşılaştığımız kaligrafik değerler, her sanatçı için farklı anlamlar ifade etmektedir (Görsel 5). 

 
Görsel 5: Abidin Dino, İmzalarım, Kağıt üzerine guaj. 
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Bu noktada inceleyebileceğimiz Şemsi Arel, Paris’te atölyelerinde eğitim aldığı Andre Lhote, 
Fernand Legér ve Jean Metzinger gibi sanatçıların yaklaşımlarından etkilenmiştir. Sanatındaki 
yarı kübik, yarı soyut etkiler ile Türkiye’deki yenilikçi eğilimlerin temsilcileri arasında 
gösterilen sanatçının figür yaklaşımı zaman içerisinde önce kübik ve konstrüktivist bir anlayışla 
yalınlaşmış, sonrasında ise daha soyutlayıcı bir üsluba yönelmiştir. Devamında bu üslup soyut 
biçim araştırmalarına dönerken içeriğine Türk hat sanatının biçimlerinin girmesi ile kendini 
sürekli yenileyen bir sanata dönüşmüştür (http://dosyalar.ankaraantikacilik.com/karma2.pdf, 
04.04.2018) (Görsel 6). 

 
Görsel 6: Şemsi Arel, Kompozisyon, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 72x100 cm, İstanbul Resim 

ve Heykel Müzesi.   

Şemsi Arel gibi Paris’te önce Academie Julian’da resim eğitimi alan sonrasında Albert Laurens 
ve Andre Lhote’un atölyelerinde çalışan bir diğer sanatçımızda Abidin Elderoğlu’dur. Sanat 
hayatının başlangıcında portre, figür ve manzaralarında akademik ölçüler çerçevesinde 
anlatımcı ve izlenimci bir anlayışı benimsemiştir. Avrupa’da gördüğü eğitimin izleri ile kübist 
ve soyut yaklaşımlar ile ürettiği eserlerine zaman içerisinde kaligrafik etkilerinde girmeye 
başladığı görülür. Elderoğlu’nun kaligrafiyi kullanması hakkında Sezer Tansuğ (1995: 74) 
“Soyut akım yönünde ilgi çekici bir üslup girişimini temsil eden Abidin Elderoğlu eski hat 
örneklerinin modern bir kurgusu niteliğinde olan bazı yapıtlarında bu alana göndermeler 
yaparken, kaligrafik yönelişi tasarımın temel öğesi haline getirebiliyor” diye yazmıştır (Görsel 
7). 

 
 Görsel 7.  Abidin Elderoğlu, İsimsiz, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 89 x 116 cm,  1970, 

Eczacıbaşı Koleksiyonu 
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Sabri Berkel Floransa’dan Türkiye geldiği zaman sanat konusundaki bilgisi ve 
değerlendirmelerinin yanı sıra kültürel anlayışıyla modernizmin öncülüğünü yapmıştır. Derin 
bir tinsellik taşıdığına inandığı sanatın; sağlam bir biçim, algı ve anlam birlikteliği ile gerçeği 
ifade edebildiğini savunmaktadır. Çok geniş bir bilgi birikimi ve çok yönlü bir kültür anlayışına 
sahip Berkel’in anlık heves ve coşkular ile değil, belirli bir disiplin ve kontrol içinde resimlerini 
gerçekleştirdiği bilinmektedir. Anlık bir biçimde oluşturulmuş gibi duran biçimlerin arkasında 
sağlam bir kompozisyon içinde jestüel ve kaligrafik ifadeler bulunmaktadır (Erzen, 2001: 88). 
Sanatçının belirsiz, kendiliğinden oluşmuş gibi gözüken bu resimlerinde geniş lekeler ve 
çizgilerin birbiri ile kurdukları diyalogun yerini zaman içinde renk, leke, yüzey ilişkisi almıştır. 
Bildik formlar üzerinden yola çıkarak ritim sorunsalını yeniden yorumlayan Berkel’in yüzey 
üzerinde çoğalttığı motifleri çağdaşı Andy Warhol’un eserlerini çağrıştırır (Görsel 8).  

 
Görsel 8: Sabri Berkel, Yazı, 1958. 

Sanatını geleneksel ögeler ile zenginleştiren bir diğer sanatçı Erol Akyavaş, 1950-1952 yılları 
arasında misafir öğrenci olarak Bedri Rahmi Atölyesi’nde resim eğitimi görür ve bu atölyenin 
sergilerine katılır. Yine 1950-53 yıllarında yazları Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
atölye çalışmalarında bulunur. Paris’te A. Lhote ve F Léger ile çalışır.  1954-60 yılları arasında 
Chicago’da Illinois Institute of Technology’de Mies Van Der Rohe ile mimarlık eğitimi 
görmüştür. Mimarlık ve resim eğitimi alan Akyavaş; savaş, cinsellik ve mekân gibi pek çok 
konuyu resmederek büyük bir görsel ve entelektüel birikime imza atmıştır. Sanatçının resim 
sanatındaki ustalığının yanı sıra Türk-İslam kültür mirası ile çağdaş sanat arasında bilinçli bir 
sentez oluşturması en önemli özelliğidir.  

Mimari ayrıntılar ve perspektif, mekâna kuşbakışı yerleşen planlar, köşeler, duvarlar, Doğu 
kültürüne ait kimlik ve gelenek sorunu, İslam kültürü ve özellikle tasavvuf felsefesi, sanatçının 
üzerine odaklandığı konulardır. Sanatçı hat, minyatür, tezhip gibi geleneksel sanatlara ait 
ögelerin yanında leke, işaret, figür, mekân, sembolik soyut biçimleri de resminde kullanmıştır 
(Görsel 9 ve Görsel 10). Sanatçının tasavvuftan, felsefeye, din bilimlerinden matematiğe, 
mimariden, fotoğrafa kadar geniş bir alanda sürdürdüğü araştırmaları; Tanrı, evren, varoluş ve 
gerçek varlığın anlamını bulmak içindir (Türkyılmaz, 2013: 88).  

Kişinin Tanrı’ya ulaşması ve kendini daha yetkin bir kişi haline getirmesi için aldığı yol olarak 
tanımlanabilecek tasavvuf ve din hakkındaki görüşlerini Abdülbaki Gölpınarlı şu biçimde 
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açıklar: “…Sufilere göre dinin iç ve dış olmak üzere iki yüzü vardır. Dinin iç yüzü Bâtıni 
yönüdür. Bu yön ilk bakışta anlaşılmayan bir yöndür; bilişin, görüşün ve oluşun 
gerçekleşmesidir. Buna sufiler ‘hakikat’ demişler ve dinin bu içyüzüne ancak manevi bir 
yolculukla ulaşılabileceğini belirtmişlerdir” (Sönmez, 2000: 61). Erol Akyavaş’ın hakikate 
ulaşmak için girdiği bu manevi yolda dedelerinden birisinin tarikat şeyhi olması, ayrıca 
tasavvuf tarihi ve edebiyatı üzerine yazan Abdülbaki Gölpınarlı’nın akrabası olmasının etkileri 
görülürken aynı zamanda sanatçının İran’lı İslam düşünürü Şebüsteri’den, Yunus Emre’den, 
Mevlana’dan, Osmanlı minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh’tan ve Hallac-ı Mansur gibi İslam 
düşünürü, sanatçıları, edebiyatçıları ve matematikçilerinden de etkilendiği, bunlar hakkında 
araştırmalar ve incelemeler yaparak izlerini sanatına yansıttığı bilinmektedir. 

 
Görsel 9: Erol Akyavaş, Vav, Tuval üzerine yağlıboya, 115 x 115 cm, 1984. 

 
Görsel 10: Erol Akyavaş, Hallac-ı Mansur, 1987, Tuval üzerine yağlıboya,  

122 x 214 cm, Oya-Bülent Eczacıbaşı Koleksiyonu. 
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Görsel 11: Erol Akyavaş, Miraçname, 1987, Baskı Litografi, 65 x 55 cm., TCMB 

Koleksiyonu. 

Akyavaş’ın İslam sanatını yaratan düşünceyi ve plastik anlatımları modern sanat ilkeleri ve 
yöntemleriyle yeniden yorumladığı görülmektedir. Beral Madra, Batılı bir sanatçı tarafından 
hat sanatının yorumlanarak Modern Sanat’a dönüşmesi ile Doğulu bir sanatçı tarafından ele 
alınarak yorumlanması arasında fark olduğunu belirtir. Ayrıca hattın Allah ile kul arasındaki 
bir iletişim aracı olduğunu, yazının tasvirin yerini aldığını ve hattın günümüzde sıradan 
vatandaşlarca okunamaması nedeniyle soyut düşüncenin görselleştirilmesine katkı sağladığını 
ve böylece de kavramsal bir sanata dönüştüğünü belirtmektedir (Madra, 2000: 30-31). 

Sanatının çıkış noktalarından biri olan hat sanatını, resminin gizli (bâtınî) yönünü vurgulamak 
için kullanan Akyavaş’ın resimlerinde; bazen tek bir harf, bazen kelime ya da yazının tamamı 
bazen de sadece yazıyı andıran şekiller yer alır (Görsel 11). Sönmez (2000: 65), Akyavaş’ın 
sembolize ettiği bu harfler için  “…Bu sembollerden en çok, Allah kelimesini, yine Allah'ı 
sembolize eden ve daha yüklü anlamlar taşıyan vav harfini ve Hu kelimesini ve kişiyi Allah'a 
yöneltecek olan, hayır manasına gelen, şekil yönünden Ali'nin kılıcı zülfikâr’a benzetilen lâm-
elif kombinasyonunu kullanır” değerlendirmesini yapar. 

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi’nde Karl Schlamminger ve Helmut Hungerberg, 
Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Emilio Vedova ve Münih Akademisi’nde Prof. Rudi Troger 
ve Prof. Mac Zimmerman ile çalışarak hem Doğu hem de Batı sanatının etkilerinde eserlerinde 
sentezlemeyi başarmış bir diğer sanatçı ise Ergin İnan’dır. Resimlerinde yer verdiği dini 
simgeler plastik bir unsur olmanın yanı sıra sanatçının tasavvuf başta olmak üzere Mevlana’nın 
öğretilerinden ve Mesnevi’den etkilendiğini de göstermektedir. Özellikle hocası Karl 
Schlamminger’in felsefe ve resim bilgisini Uzakdoğu ve Batı örnekleriyle ilişkilendiren yönü 
sanatçının tasavvufla tanışmasını sağlayacak ve bu durum eserlerine de yansıyacaktır (Görsel 
12 ve Görsel 13). Doğu’nun dini ve tasavvufi etkileri ve geleneksel motifler ile Batı’nın 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

174 
 

düşünsel, simgesel, fantastik eğilimlerini sanatında buluşturan İnan, sanatında nereye 
ulaşacağını bilmediği, bir ayıklanma ve arınma süreci içerinde olduğunu, hep gönlünde olanı 
resmettiğini; böylece ellerin dokunamadığı, gözlerin göremediği resimlerin görüldüğü ve 
insanla kucaklaşabildiğini belirtmektedir (Türkyılmaz, 2013: 122). 

 
Görsel 12: Ergin İnan, Mektup, 1987, 41 x 52 cm. 

Koleksiyon: Özel Koleksiyon, Bonn 

 
Görsel 13: Ergin İnan, Mevlana Celaleddin Rumi: 99 Resim adlı albümden, 2007. 
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Ergin İnan’ın resimlerinde Osmanlıca mı, Türkçe mi, İngilizce mi, Almanca mı olduğu 
anlaşılamayan kendi okunaksız el yazısı, silikleştirilmiş matbu Arap harfleri ile basılmış kitap 
görüntüleriyle kesişir. Aslında bu anlaşılamama durumu izleyeni onun amaçladığı yere, “gönül 
gözüyle görme” noktasına götürmektedir. Anadolu gelenekleriyle Malatya’da büyüyen 
sanatçının evlerinde bulduğu eski yazılı kitaplar ve bahçelerindeki böcekler, çocukluk 
yıllarından belleğinde kalan izlerdir. Bu izler bir sahafta yerlerde bulduğu Arapça biyoloji 
kitaplarını alıp işlerinde kullanmaya başlaması ile örtüşecek hem yazı hem de doğa bir anlatım 
dili olarak eserlerinde yer almaya başlayacaktır. Arapça kitapları resimlerinde bir yüzey olarak 
kullanan sanatçı için; dini sembollerden, Anadolu motiflerine, değersiz görülen böceklere bir 
anlamda mikro evrenden makro evrene kadar pek çok unsur plastik bir dil olmasının yanı sıra 
görünenin arkasındaki görünmeyeni göstermek yani gerçeğin tözüne ulaşmak için kullandığı 
değerlerdir. 

Bu anlayış ve plastik kaygılar çerçevesinde üretimlerini gerçekleştirmeye devam eden diğer 
sanatçılarımız arasında Rauf Tuncer ve Erol Kılıç’ta gösterilebilir. Orta Asya, İslamiyet öncesi 
ve sonrası kültürel mirasın izlerini resimlerine taşıyan Rauf Tuncer; eski Türk damgalarından, 
Türklerin kullandıkları yazılardan, folklor anlayışından yola çıkarak üretimlerini 
gerçekleştirdiğinden bahseder. Yaşadığı kültürel coğrafyanın bir sanatçının eserlerinde oldukça 
önemli bir yere sahip olduğunu belirtir. Ayrıca Tuncer bir sanatçının evrenselleşmesinde en 
önemli olgunun, kendi medeniyetinin kültürel mirası ile yoğrulmuş eserler üretmesi olduğuna 
vurgu yapar. Merih Ercan’ın sanatçının kaligrafi üzerinden eserleri hakkındaki yorumu ise 
şöyledir:  

 “Rauf Tuncer’in eserlerini bir arada gördüğümüzde, ortak bir estetik kaygının organik bir 
bütünlük içinde ele alındığı gözlenmektedir. Kaligrafik etkiler yanılsamanın ötesinde tarihsel 
bir gerçeklik olarak yakalar insanı. Tablolardaki organik bütünlük, coşkusal bir titreşim 
uyandırmakta, tarihsel imgeler belli belirsiz insanı sarmaktadır. İzleyeni zaman zaman kendini 
ele veren arkaik-anıtsal formları tarihsel geçmişi ile buluşturup, tatlı bir romantizm yaşatırken 
insanı gururlandırır. Ancak bu uzun sürmez, anlatım bir tür tabiat mistisizmi içinde, kaligrafik 
estetiğe bırakarak insanı içine alır  (Bayramoğlu, 2013: 25) (Görsel 14)”. 

 
Görsel 14: Rauf Tuncer, Folklorik Resimler, Tuval Üzerine Akrilik, 70x90 cm 
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 Yine Erol Kılıç’ta benzer söylemler çerçevesinde eserlerini üretmektedir. Kılıç, özellikle tarihi 
ve kültürel imgeler üzerinden yola çıktığı resimlerinde yaşanmış değerlerin sembolik 
yansımalarını izleyenle buluşturmaya çalışmaktadır. Eserlerini yazı üzerinden oluşturan 
sanatçı, “…Bizim geleneğimizde yazı kültürü var. Benim resimlerimin de satır aralığına 
baktığınızda bu izleri görürsünüz. Yaşamla sanatçı arasında derin bir ilişki var. Sanatçı sıradan 
değildir. Sanatçılar sıradanlığı sevmezler. Çünkü sıradan olmak bir şeylerin farkında 
olmamaktır. Yaşamdaki derin izleri sanatımıza vermeye çalışıyorum. Aslında sanatçı dediğimiz 
kişi bu hayatın güzelliğinin sarhoşluğuna kapılandır” diyerek sanat anlayışını açıklamaktadır. 
(http://www.milligazete.com.tr/haber/923798/mistik-izler-resim-sergisi,  03.04.2018) (Görsel 
15). 

 
Görsel 15: Erol Kılıç, Beyaz Tılsım II, Tuval Üzerine Akrilik, 180x150 cm, 2011 

Çalışmalarında kaligrafi kullanan başka bir sanatçı da Murat Morova’dır. Marmara 
Üniversitesi’nde sanat eğitimini tamamlayan Murat Morova, Doğu kültüründen özellikle İslam 
Sanatları’ndan referanslar ile günümüz sanat anlayışını sorgulayıcı bir tavırla örtüştürerek 
üretimlerini gerçekleştirmektedir. Modernizm’in geleneksel toplumlarda derin bir yarılma 
yarattığından ve yine bu toplumlardaki kültürel şizofreniden bahseden sanatçı, çalışmalarında 
hat başta olmak üzere minyatür, çini, süsleme gibi sanatların izlerine yer vermektedir (Görsel 
16 ve Görsel 17).  Sanatçı, farklı boyutlardaki tuvallerde yer alan harfleri bir bütün oluşturacak 
biçimde sergilediği “Remz” (meramı işaretle anlatma) serisinde tuvalleri bir cami ya da türbede 
görülen yazı kuşağı gibi göz hizasının üzerine yerleştirir ve bu kuşağın iki noktasında 
tuvallerden bir mihrap oluşur (Kurt, 2007: 19).  
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Görsel 16: Murat Morova, Remz, 1993,   

Tuval Üzerine Karışık Teknik, herbiri 60 x 60 cm, modüler parça 

Morova, tekke-tarikat geleneği içerisinde yer alan “İnsan-ı Kâmil” yazı resminin yani insana 
ait güzeli ve doğruyu gösteren sözlerin bir arada olduğu bu kelimelerin, Allah ve Muhammed 
yazılarak tamamlandığını belirtir. Bu kaligrafinin özüne sadık kalarak, yazının donuk ve 
durağan halini günümüz insanın hareketlerine uyarlayarak “Ah Minel Aşk-ı Memnu” serisini 
oluşturduğunu anlatır (Özgüven, 2011: http://muratmorova.com/wp-
content/uploads/2016/03/fozguven.jpg, 21.04.2017). Sanatçı, “Ah Minel Aşk-ı Memnu” 
sergisinde yasak bir aşkı kaligrafi ve figür bütünlüğüne dönüştürür. Sanatçının sürekli 
göndermelerde bulunduğu, tasavvufta bir kavuşma şekli olan “aşk” aslında imkânsızı ararken 
ruh ve bedenin öze ulaşmak için aldıkları yol değil midir? İşte bu noktada Murat Morova bu 
öze ulaşmak için her türlü karşıtlıktan, karşıtlıkların birlikteliğinden yararlanmayı seçer ve 
çıktığı bu yolun ona buldurttuklarını izleyene sunar.   

 
Görsel 17: Murat Morova, Ah Min’el Aşk-ı Memnu, 2004 

Kâğıt Üzerine Mürekkep, 38 x 56 cm. 
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“Harf ve beden ilişkisi hüsnühat terminolojisinde de dikkati çeker. Harflerin başı, gövdesi, 
ayağı ve bazen kuyruğu vardır. Ayrıca mesela Be, Te, Se, Sin, Şın, Sad, Dat, Nun ve Ye 
harfleri ‘dişli harfler’ olarak anılırken, Sad, Dat, Tı, Zı, Fe, Kaf, Mim, Vav ve güzel He 
‘gözlü harfler’ olarak isimlendirilir. Elif, Kef ve Lâmelif’in ‘kolu,’ Ayn ve Ye’nin ‘ağzı,’ 
Sad, Ayn ve Mim’in ‘kaşı,’ Elif, Kef ve Lâmelif’in ‘saçı’ (zülfe), Cim, Ha, Hı harflerinin 
‘karnı,’ Dal, Ra, Sad harflerinin ise ‘sırtı’ vardır” (Arınç, ty; 
http://muratmorova.com/lamelifin-kollarinda-yatmak-harflerin-dokunma-arzusu-cihat-
arinc/,21.04.2017). Cihat Arınç’ın Hasan Özönder’den alıntıladığı bu cümleler harflerin 
insan bedenine benzeyen yerlerini anlatırken, Morova’nın bu yazı resim diline yapıtlarında 
ne kadar çok yaklaştığı izlenebilir. Harfler ya da harfleri andıran çizgiler insana dönüşürken 
bu aynı zamanda okunamayan soyut bir dilin, figürle dile gelmesi olarak görülebilir. 
Sanatçının yapıtlarında insan yazıya, yazı resme, resim de insana dönüşür. 

Cihat Arınç (ty), sanatçının imkânsız aşkı görsel bir dile döktüğü “Ah Minel Aşk-ı Memnu” 
serisi için şu yorumda bulunur: “Morova’nın bahse konu olan resimlerinde kaligrafik 
çizgilerden oluşan iki vücut, adeta birbirine dokunan iki harf gibidir. Hüsnühattı çağrıştıran 
çizgileriyle birbirine kavuşan iki erkek bedeni, tıpkı iki harften müteşekkil Lâmelif gibi 
yekvücut olmuştur. Sahiden de resimlerin kompozisyonuna baktığımızda, iki âşığın değişen 
bütün duruşlarında biçimsel olarak bir Lâmelif harfini andırdığını fark ederiz” 
(http://muratmorova.com/lamelifin-kollarinda-yatmak-harflerin-dokunma-arzusu-cihat-
arinc/,21.04.2017). 

Morova’nın sanatında yazı sadece figürde dile gelmez; aynı zamanda gerçekleştirdiği 
“Kaydedilmiş Manzaralar” (2008) serisinde Ankara ve Eskişehir arasında kalan coğrafyanın 
tarihsel belleğini şimdiki zamanın izleriyle, Batı’nın perspektifi ve minyatürün kuşbakışı 
arasında resmederken Allah, Bismillah, Muhammed yazan kuşları biçimlendirir. Sanatçı, 
doğayı Allah’ın adlarıyla yeniden canlandırırken; gelenek ve modern arasında kalan bir 
toplumun manzarasını kültürel birikimiyle, tasavvufi bakışıyla, oryantalizme kaymadan, 
herhangi bir ideolojiye bağlanmadan yalnızca tanıklık ederek sanatına yansıtır (Yaman, 2009: 
http://www.radikal.com.tr/kultur/morovanin-ankara-eskisehir-seferi-919389/, 22.04.2017) 
(Görsel 18). 

 
Görsel 18: Murat Morova, Davutoğlan Kuş Cenneti, 2008,  

Tuval Üzerine Karışık Teknik, 120 x 240 cm 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

179 
 

Eserlerinde kaligrafi kullanan başka bir Türk sanatçı, Balkan Naci İslimyeli’dir. Yazı ile olan 
bağını sadece yaptığı sanatın yüzeyinde görsellikle ile gerçekleştirmeyen İslimyeli; şiir, öykü, 
sanat yazıları ile var oluşunu gerçekleştirmek için sözü yazıya döker. Özellikle şiirin yaptığı 
üretimler üzerindeki etkisi büyüktür. Sanatçı, geleneksel kültürün dışarıda bırakılmasını 
eleştirir ve geleneksel kültürün yansımalarını gerçekleştirdiği güncel işleriyle birleştirmeye 
çalışır (Görsel 19). 

                         
Görsel 19: Balkan Naci İslimyeli, Afrika Kara Yazı,  

Tuval üzerine akrilik, keçe, bakır, 2009, 171x81cm. 

Yazının her zaman için kendisinin deseni olduğunu belirten İslimyeli, kaligrafiyi özenle 
kullanarak ve tematik notlarını eskiz gibi yazıyla örtüştürerek resim ile yazı arasında bağ kurar. 
Kaligrafiyi resmin şiirsel yalınlığa ulaşmış saf biçimi olarak sanatçı hep yaza-çize sanatını 
oluşturduğunu belirtir (Özışık, 2010: 155).  

Kaligrafi kullanan başka bir sanatçı da Kutluğ Ataman’dır. Sinema eğitimi alan ve üretimleri 
önemli sergi, galeri ve müzelerde izleyici ile buluşan ve ödüller alan sanatçı Kutluğ Ataman, 
1990’ların başından itibaren film ve video çalışmalarıyla sanat dünyasında kendine yer 
edinmiştir. Sanatçı, filmlerinde kurgusal karakterlerin içsel yolculukları, videolarında ise 
gerçek hayattan seçtiği karakterlerin kişisel tarihlerine yer verir (Yayıntaş, 2008: 422).  “99 
name” (2002) video enstalasyonunda Allah’ın 99 ismini sürekli zikrederek vecd haline dönüşen 
bir insanı gösteren çalışması için Ataman, sergilendiği yer ile farklı anlamlara ulaştığını belirtir. 
Kelâmı gösterdiği bu video çalışması 2003 yılında yapacağı “Canlandırılmış Kelimeler” için 
bir zemin hazırlar. Ekran yüzeyi üzerinde kaligrafik harfler; birbiri içine geçerek kimi zaman 
bir insana, kimi zaman kelebeğe kimi zaman da cinsel organlara dönüşür. Bu harfler yaşamın 
birbirinden ayrılamayacak bütünlerinden bahseder; harflerin bu iç içe geçişleri bütün olmaya 
bir olmaya, aynı kaynağa öze dönmeyi gösterir gibidir (Görsel 20 ve Görsel 21). 
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Görsel 20: Kutluğ Ataman, Güzel (no.1), 2003, New York. 

 
Görsel 21: Kutluğ Ataman, Canlandırılmış Kelimleler, 2003. 

Burada detaylı bir şekilde bahsedemediğimiz Abidin Dino, Fahr-el-Nissa Zeid, Abidin 
Elderoğlu, Adnan Çoker, Arif Kaptan, Cemal Bingöl, Selim Turan, Süleyman Saim Tekcan, 
İsmet Doğan ve İsmail Acar gibi birçok sanatçı eserlerinde İslam kaligrafisini kullanmışlardır. 

 
SONUÇ 
Sonuç olarak Batı’nın kendine yeni bir yol, anlam bulma çabaları içinde keşfettiği, sanatında 
bir şekilde hissettirmeye çalıştığı Doğulu kaligrafın izlerine karşın; Türkiye’deki sanatçılar ise 
büyüdüğü bu toprakların derinliklerini içten yaşayarak, özünü bulmaya çalışarak sanatlarında 
kaligrafiyi Batılı ögelerle ve çağdaş anlatımlarla yansıtmayı başarabilmişlerdir.  

Ne Batı ne Doğu, ne modern ne de geleneksel olabilmiş aradalıklarda belki de tam manasıyla 
A’raf’ta kalmış bir coğrafyanın sanatçıları, kültürlerinin bir parçasını eserlerinde kullanırken 
onun mana boyutunu hiçbir zaman arka plana itmemişlerdir. Bu noktada kaligrafiyi kullanan 
sanatçılarımızın eserlerinde yazıyı estetik bir unsur olmasının ötesinde, Anadolu ve İslam 
kültürünün felsefi, edebi ve görsel değerlerini bilerek, hissederek kullandıkları görülmektedir. 
Bir anlamda, yapıtlarının görünen (zahirî) yüzü ile gizli (bâtinî) yüzü arasında oluşturulmuş 
bilinçli bir bağ vardır ve bu bâtinî yönü her sanatçı farklı bir biçimde gösterir.  
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TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ AÇISINDAN KIBRIS SORUNU* 

Ferat KAYA† 
 

Öz 

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs, tartışma ve çekişmelerin merkezinde yer 
almıştır. 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren ada göç ve iskân politikalarıyla Türk nüfusunun yerleşimine 
açılarak, Türkiye açısından günümüzde mevcut olan Kıbrıs Sorununun başlamasına neden olmuştur. II. Dünya 
Savaşı sonrası Türkiye-Yunanistan ve İngiltere’nin garantör devlet olarak yer almalarıyla birlikte Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulmuştur. Gücü elinde tutan kesimin diğer kesimi dışlamasıyla, uluslararası bir sorun haline 
gelen bu problem Türkiye’nin AB üyeliğini de etkiler hale gelmiştir. Türkiye karşıtı olan Yunanistan’a ek olarak 
2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin de AB üyesi olmasıyla birlikte Kıbrıs Sorunu daha bir kaotik hal 
almıştır. Türkiye’nin AB üyelik sürecini de etkileyen bu çok önemli uluslararası ilişkiler sorunu, ağırlıklı olarak 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eksenli olmak üzere çok yönlü bir analize tabi tutulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin AB Üyeliği, KKTC-GKRY, Kıbrıs Sorunu. 

 

CYPRUS PROBLEM IN TERMS OF TURKEY’S EU MEMBERSHIP 

 

Abstract 

Cyprus, which has hosted many civilizations from past to present, has been at the center of controversy and 
conflict. The island, entered the Ottoman dominance in the 16.th century, opened up to the Turkish settlement 
under the policies of migration and resettlement, has caused the Cyprus Problem to start in terms of Turkey. 
After II. World War, The Republic of Cyprus was established under the guarantor states of Turkey-Greece and 
England. Beside who takes the control of power excludes the other makes it an international problem, has also 
affected the Turkey’s EU membership. In addition to Greece, which is an anti-Turkey, Greek Populated 
Southern Part of Cyprus becoming to the EU member in 2004 makes Cyprus Problem more chaotic. Thus, this 
very important international relations that affects the Turkey’s accession process of EU, is mainly oriented by 
Greek Cypriot Administration, is subjected to a versatile analysis. 

Keywords: Turkey’s EU Membership, Turkish Republic of Northern Cyprus-Greek Populated Southern Part of 
Cyprus, Cyprus Problem. 

 

GİRİŞ 
Geçmişten günümüze jeostratejik konumu nedeniyle önemli bir kavşakta yer alan Kıbrıs; 
ekonomi, güvenlik ve siyaset parametreleri açısından gücü elinde tutma arzusunda olan 
devletler için bir tutku haline gelmiştir. Bundan ötürü tarihin her devrinde Anadolu’da, 
Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da ve hatta Avrupa’da kurulan devletler kendi sınırlarına Kıbrıs’ı 
da katmak için çaba göstermişlerdir. 

Adanın eski dönemlerini bir tarafa bırakacak olursak, günümüzde Kıbrıs Sorunu olarak 
tartışılan konu 19. yüzyılda başlayan, 20. ve 21. yüzyılda da devam eden ve bir türlü 
çözülememiş ya da kimi çevrelerce çözülmesi istenmemiş uluslararası sorunlardan bir 
tanesidir. Yani Kıbrıs bir türlü sonuca varılamayan veya sonuca yaklaştığı düşünüldükçe 
uzaklaşan tarihi bir sorun olarak uluslararası gündemi hep işgal etmektedir.  Sorunun tarafları 
                                                      
* Bu çalışma yazarının “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği'ne Üyeliği ve Kıbrıs Sorunu” adlı 
Yüksek Lisans Tezinin güncellenmiş halinden üretilmiştir. 
† Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, feratkaya78@hotmail.com, f.kaya@dicle.edu.tr 
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da esasen Rumlar ve Türklerdir ki Kıbrıs’ın tarihi süreçteki el değişimlerinden sonra Kıbrıs’ta 
yaşayan bireylerin etnik kökenlerine bakıldığı zaman Rum ve Türk kökenli vatandaşların 
çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Kıbrıs’taki gelişmeleri ve Kıbrıs sorununu doğrudan etkileyen bir başka aktör olarak özellikle 
1990’lardan itibaren devreye giren Avrupa Birliği’dir (AB). AB ilk kurulduğu yıldan bugüne 
ekonomik alanda bütünleşirken, siyasi ve coğrafi anlamda da genişlemeye devam etmiştir. 
Büyük bir öneme sahip Kıbrıs’ı da genişleme stratejisine katan AB, Ortadoğu ve dünyada 
egemen aktörlerden biri olma stratejisini devam ettirmiştir. Kıbrıs’ın sadece Rum kesimi 
olarak AB’ye üyelik için başvurması ile başlayan ve sonrasında üye olması ile devam eden 
süreç; AB’yi bir yandan Kıbrıs konusunda en önemli aktörlerden biri konumuna getirirken bir 
yandan da Kıbrıs sorununu Türkiye açısından daha ilginç ve çetrefilli bir duruma sokmuştur.  

Güncelliğini koruyan ve daha önce birçok akademik çalışmaya konu olan Kıbrıs Sorunu 
değişen konjonktürle birlikte yeniden şekillenmektedir. Bu değişen konjonktürde önemli bir 
aktör olan AB’ye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) üyeliği önem arz etmektedir. 
GKRY, Kıbrıs Sorununda güçlü bir müttefik edinerek, Türkiye’yle ikili ilişkilerinde bu 
kozunu kullanmaya ve olayları kendi lehine olacak şeklide yönlendirmeye çalışmıştır. 
GKRY’nin AB’ye üyeliğiyle birlikte, Türkiye’nin olası AB üyeliği zora girmeye ve Kıbrıs’la 
ilgili sorunlar AB’yi de kapsayacak şekilde evirilmeye başlamıştır. AB’nin normatif 
değerleriyle çelişen tutarsız ve yanlı politikası Türkiye ile ilişkileri etkiler hale gelmiştir. Bu 
nedenle Kıbrıs’ın AB üyeliğiyle birlikte Türkiye aleyhine gelişen ve Türkiye’nin AB üyeliğini 
etkileyebilecek kadar etkili olan bu konu çalışmanın ana odak noktasını oluşturmaktadır. 

 

1. KIBRIS ADASININ JEOPOLİTİK ÖNEMİ 
Adını, ‘kına çiçeği’ adı verilen bir çiçekten veya aşk ilahesi Kipris’ten aldığı rivayet edilen 
Kıbrıs adası; Doğu Akdeniz’de 34.33 ve 35.41 kuzey enlemleri ile 32.17 ve 34.35 doğu 
boylamları arasında yer alan bir adadır (Özarslan, 2007: 23). Bazı tarihçiler ise zengin bakır 
madenlerinden dolayı bakır manasına gelen kipros (kypros) kelimesiyle adlandırılan adanın 
günümüze bu şekilde geldiğini belirtmektedir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de yer alan stratejik 
bakımdan önemli bir adadır. Akdeniz’in Sicilya (25.710 km2) ve Sardunya (24.090 km2) 
adalarından sonra üçüncü büyük adasıdır. Adanın yüzölçümü 9251 km2’dir (Çay, 1989: 1). 
Toplam alanın 5.896 km2’si Rum kesime, 3.355 km2’ si de KKTC’ye aittir. Türk bölgesi 
kuzeyde adanın yüzde 36.26’lık kısmını kaplamaktadır. 

Akdeniz’in üçüncü ve Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs; Avrupa, Asya ve Afrika 
kıtalarının kavşak noktasında yer almakta, doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi 
görmektedir (Küçükoğlu, 2008: 10). Kıbrıs adası, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, 
Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz, Kıbrıs, Girit, Malta, Cebelitarık Boğazı ulaştırma hattının 
kritik bir unsurunu oluşturmakta ve bu ulaştırma hattı aynı zamanda Avrupa’nın Orta ve Uzak 
Doğu ile ticaretini de sağlamaktadır (Eslen, Tarih Boyu Savaş ve Strateji, 2003: 247). Kıbrıs 
bu sebeplerden dolayı küresel ve kıtasal açılardan jeostratejik önem taşımaktadır. İngiltere, 
Afrika ve Hindistan’daki üslerinden geri çekilmesine ve İngiliz imparatorluğunun çökmesine 
rağmen Kıbrıs’ı bırakmak istememiştir. 

Kıbrıs, Akdeniz ile Adriyatik Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz ile birlikte Avrupa, Asya ve 
Afrika kıtalarını birleştiren jeopolitik açıdan hayati önem taşıyan bir konumdadır. Akdeniz de 
kendisine kıyıdar ülkeler için ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel anlamda kilit rol oynanan 
suyolu olarak yer almıştır. Avrupa için hayati önem arz ettiğinden ötürü Kıbrıs’ı, Avrupa’nın 
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yumuşak karnı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında, 
ekonomisini geliştirmesinde, dünya ile olan ticari ilişkilerinde, enerjinin Avrupa’ya naklinde 
Kıbrıs’ın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu nedenledir ki AB, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu 
anlaşmaları olan Garanti ve İttifak anlaşmalarını göz ardı edip; olayların sonuçlanmasını 
beklemeden Kıbrıs Rum Kesimini aceleci bir şekilde AB üyesi yapmıştır. 

Küresel amaçları olan bir gücün, Orta Doğu, Basra Körfezi, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu 
Akdeniz, Türk Boğazları ile Ege ve Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz’deki dengeleri ve bu 
bölgeleri denetleyen Kıbrıs’ı göz ardı etmesi mümkün değildir. Küresel ve Bölgesel açılardan 
Kıbrıs gerçek bir ağırlık merkezidir. Bu ağırlık merkezini kontrol eden güç çoklu jeostratejik 
avantajlar elde edebileceği gibi çoklu jeostratejik açılım inisiyatifleri de kazanabilir (Eslen, 
Kıbrıs ve Geleceği, 2004: 94). 

1.1. Kıbrıs’ın Tarihçesi 
Doğu Akdeniz’deki deniz hâkimiyetini devam ettirmek maksadıyla 1571 yılında Kıbrıs adası 
Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlılar, Kıbrıs’ı idari yönden bir Beylerbeyliğe 
dönüştürerek savunmasını güçlendirmeye çalışmıştır. Bu amaçla adaya Türkiye’den 
yerleşimciler gönderilmiştir. Günümüze değin devam eden olayın asıl başlangıç noktasını 
Türkiye’den Kıbrıs’a giden bu göçmen nüfusun oradaki varlığı teşkil ederek ilerleyen süreçte 
adada etnik açıdan ayrışma başladığı zaman Türk ve Rum kesiminin çatışması yaşanmıştır. 

1869’da Süveyş kanalının açılmasıyla Kıbrıs’ın önemi daha da artmıştır. 19. yüzyılda 
Osmanlının toprak kayıplarına Kıbrıs’ta eklenerek 1878 tarihli Berlin Antlaşmasıyla adanın 
yönetimi geçici olarak İngilizlere bırakılmıştır (Serter ve Fikretoğlu, 1988: 1-5). İngiltere, 
Rusya’nın güneye inmesini engellemek, Hindistan ve Asya’daki sömürülerini elinde 
tutabilmek ve bu ada üzerinde egemen olabilmek adına böylesi bir girişim içinde 
bulunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda Almanların yanında yer alınca 
İngiltere tek taraflı olarak adayı ilhak etmiş ve 1923 Lozan Antlaşmasıyla da bunu resmiyete 
dönüştürerek adayı bir Taç Kolonisi haline getirmiştir. İngiltere böl ve yönet taktiğiyle ada 
içinde Rum ve Türk ayrımını daha da derinleştirmiştir. 

II. Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde sömürülerde yaşanan bağımsızlık hareketleri 
Kıbrıs’ı da etkilemiş ve adaya yönelik talepte bulunan Yunanistan ve Türkiye’nin de olaya 
iştirak etmeleri sonucu ada üzerinde yeni bir yapılanmaya gidilerek, ada üzerinde kalıcı bir 
barışı sağlamak amacıyla Londra Konferansı düzenlenmiştir. Türkiye Lozan Antlaşmasıyla 
yitirmiş olduğu tüm haklarını Londra Konferansıyla yeniden kazanarak, ada üzerinde söz 
sahibi olmuştur. 

1958 yılında devreye ABD’nin girmesiyle bir uzlaşıya varılmak zorunda kalınarak bağımsız 
Kıbrıs yolunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Zürih ve Londra Antlaşmaları neticesinde iki 
toplumlu ve tarafların siyasi eşitliği temelinde bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır (Fırat, Türk 
Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 2001:6807). 1960 
yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti kendine özgü bir yapısı olan görevsel bir federasyon 
olarak bir yönetim tarzını benimsemiştir (Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Dış İlişkiler ve 
Savunma Araştırma Grubu, 1990: 16). Böylece ne Rumlar ne de Türkler karşı taraf üzerinde 
bir üstünlük sağlayamayacaklardır. Rumlar sayısal üstünlüklerini göz önüne alarak azınlık 
durumunda olan Türklerle haddinden fazla yetkinin verildiğini belirterek “Enosis” yönünde 
çalışmalarına devam etmişlerdir. Bununla birlikte adada yaşayan Türkler ise Adanın tekrardan 
Osmanlı Devletinin devamı niteliğinde olan Türkiye’ye bağlanmasını talep ederek “Taksim” 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

187 
 

yönünde çalışmaya devam etmişlerdir. Her iki kesimde de böylesi ayrılıkçı grupların baskın 
olması sonucu yeni kurulan Cumhuriyet’te istenen barış ortamı bir türlü sağlanamamıştır.  

1.2. Türkiye’nin Kıbrıs’a Müdahalesi 
1963 tarihinde Rum lider Makarios tarafından öne sürülen; devletin iki toplumlu yapısının 
yıkılmak istenmesi ve Türkleri azınlık statüsüne düşürecek olan talepler kabul edilmeyince 
çatışmalar yaşanmış ve Türkler yönetimden dışlanmıştır. 1974 yılına değin Rum ve Türkler 
arasında birçok görüşme gerçekleştirilmişse de bir türlü uzlaşma sağlanamamıştır. Hatta Rum 
kesiminde bile iki farklı bakış açısı olmasından ötürü 1974 tarihinde Albaylar Cuntası 
desteğini alan Nikos Sampson, Makarios’un Enosis’e engel olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz 
1974 tarihinde bir darbe gerçekleştirmiştir (Jüngling, 2005: 12). Bu darbeyle Adanın, 
Yunanistan’a bağlanması söz konusu olduğu için Türkiye 1960 tarihli Garantör Antlaşmasını 
hukuki dayanak göstererek 20 Temmuz 1974’te Ada’ya müdahale etmiştir (Warner, 2007: 
136). Türkiye’nin müdahalesi sonrasında Nikos Sampson Hükümeti ve Yunanistan’daki 
askeri rejim yıkılmıştır.  

Türkiye’nin 1. müdahalesi dünya siyasetinde haklı bulunurken veya çok tepki çekmezken, 
Yapılan 2. müdahaleyle, Türkiye uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerek “işgalci” 
statüsünde değerlendirilmiştir (Armaoğlu, 1994: 806). Kıbrıs Türk halkı askeri anlamda 
güvenliğini kazanmış ancak bunun karşılığında dünyadan izole olmuş ve çeşitli sosyal-
ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır (Işıksal, 2004: 65). Kıbrıs’ta 31 Temmuz - 2 
Ağustos tarihlerinde yaşanan mübadeleler neticesinde Kıbrıslı Türkler kuzeye, Rumlar ise 
güneye yerleşmek durumunda kalmışlardır. BM’nin aracılığıyla gerçekleşen bu mübadele ile 
iki kesimli toplum ve iki kesimli federal bir yapı uygulanabilir hale gelmiştir. Ayrıca fiilen 
ikiye bölünmüş olan Ada, hukuki çözüm sağlanamamış olması sebebiyle de, o tarihten sonra 
sürekli olarak uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almıştır (Fırat, a.g.e. 749).    

Bu süreçten sonra Türkiye birçok devlet ve örgüt tarafından kınanmış ve ABD ambargosuyla 
zor duruma düşmüştür. Soğuk Savaş sonrası oluşturulan yeni süreçte ise uluslararası sisteme 
ve AB’ye katılımın önkoşulu olarak Kıbrıs, Türkiye’nin başını ağrıtmaya devam etmiştir.  

 

2. AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU 
AB için Doğu Akdeniz’de önemli bir üs konumunda bulunan Kıbrıs Adasının jeopolitik ve 
jeostratejik önemi yadsınamaz. İlk kurulduğu yıllarda ekonomik açıdan birleşmeye ağırlık 
veren AB, ilerleyen süreçte genişleme ve derinleşmeyle birlikte uluslararası arenada önemli 
bir aktör olma adına Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de önemli bir konumda bulunan Kıbrıs’a 
rotasını çevirerek, orada söz sahibi olmak istemiştir. Hem küresel hem de bölgesel 
politikalarda etkin olmak isteyen bir güç için çok yönlü bir stratejik boyuta ve konuma sahip 
Kıbrıs adası dünyada etkili ve lafı geçen bir merkez olmak isteyen AB açısından da 
kaçırılmayacak kadar büyük bir önem teşkil etmektedir. 

Avrupa Birliği 1962-1981 yılları arasında Kıbrıs sorununun üç tarafı olan Yunanistan, 
Türkiye ve Kıbrıs’la ortaklık ilişkisi bağlamında aynı nitelikte ilişkiler içinde olmasının 
etkisiyle, Kıbrıs sorununa daha objektif ve yapıcı yaklaşmış, bu problemli adaya karışmak 
istememiş ve sorunun çözümü konusunda BM’ye verdiği desteği her fırsatta dile getirmiştir 
(Çakar, 2002: 335). Kıbrıs’taki siyasi gelişmelere dâhil olma konusuna “temkinli” yaklaşan 
AT, Yunanistan’ın 1981 yılında tam üye olmasının ardından bu tutumunu belirgin bir şekilde 
değiştirmeye başlamıştır. 
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1972 tarihinde AT ile Ortaklık Antlaşması imzalamıştır. AT ile 
Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan Atina ve Ankara Antlaşmaları tam üyeliği 
hedeflerken; GKRY ile sadece gümrük birliğini içeren bir antlaşma imzalanmıştır. 1987’de 
Kıbrıs ile AB arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalanmıştır. AT ile GKRY arasında 
imzalanan antlaşma neticesinde mali yardımlardan daha fazla yararlanan taraf GKRY 
olmuştur. Adada federal bir yapı olması fikrini savunan AB, federasyonu tamamen ortadan 
kaldıran bu uygulamayla tarafsızlığını koruyamamış ve özellikle 1990’lı yıllardan sonra 
Kıbrıs’la ilgili tarafsız konumundan vazgeçerek aktif bir tutum takınmıştır. 

Kıbrıs sorununun AB gündemine girmesi Kıbrıs’ın jeostratejik veya jeopolitik konumunun 
haricinde değişen konjonktürle de çok ilgilidir. Her şeyden önce 1981'de Yunanistan'ın AB 
üyesi olması enosis/bağımsızlık çelişkisinin bağımsızlık yönünde çözülmesine yol açmıştır 
çünkü artık enosisin uygulanması üyelik süresindeki bir devletin (Kıbrıs) egemenliğine üye 
bir devlet tarafından tecavüz anlamına geliyordu ki bunun AB tarafından hoş görülmesi 
olasılığı bulunmuyordu. Bir başka ifadeyle, 1981'den beri enosisin maliyeti Yunanistan için 
arttıkça, bağımsızlık yanlısı kesimler güçleniyor ve Avrupa faktörü işin içine girdikçe de 
Kıbrıs sorunu Avrupalılaşıyordu (Uğur, 2003: 152-156). Yunanistan ve GKRY yeni ortama 
ayak uydururken; Türkiye ve KKTC bu sürecin gerisinde kalmışlardır. Türkiye askeri 
darbeler, insan hakları ve demokrasi konularında AB standartlarının epey gerisinde 
olduğundan, AB ile ilişkiler hep pürüzlü olmuştur. 

1990 tarihinde GKRY’nin AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunması ve bunu takiben 
1993’te Avrupa Komisyonunun konuya ilişkin olarak olumlu görüşünü belirtmesi “Kıbrıs 
Sorununun” Türkiye ile Brüksel arasında bir ana sorun olarak yer almasına sebebiyet 
vermiştir. Türkiye, GKRY’nin AB’yle ilişkilerinin gelişmesine karşı olarak KKTC ile 
entegrasyon kozunu kullanmak istemiştir. Ama 1995 tarihinde Türkiye ile AB arasında 
imzalanan Gümrük Birliği nedeniyle bu koz geri çekilmiştir (Müftüler, 1998). Türkiye, 
GKRY’nin bütün adayı temsilen AB’ye yapmış olduğu tam üyelik başvurusuna ilişkin 
görüşmelerin takvime alınması kararına itiraz etmemiştir (Fırat, En Uzun Onyıl-Türkiye’nin 
Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar, 2000: 261). 

AB, 17 Ağustos 1997 tarihinde “Gündem 2000” başlıklı bir raporla, Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri ve GKRY’nin iki dalga şeklinde 2000’li yıllarda AB’ye tam üye olmalarını 
öngörmüştür (AB Bakanlığı, 2000). New York görüşmelerinin devam ettiği sırada AB’nin 
bunu açıklaması tarafsızlığına şüphe düşürmektedir. 1997 yılında yapılan Lüksemburg 
Zirvesinde Türkiye aday ülke ilan edilmeyerek, ehil olduğu söylenmiştir. “Türkiye’nin siyasi 
ve ekonomik reformları devam ettirmesi, Türkiye ve Yunanistan arasında tatminkâr ve 
istikrarlı ilişkilerin kurulması, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların yasal bir süreç 
çerçevesinde çözülmesini belirterek” (Luxembourg Summit, 2008), Yunanistan’ın tezlerine 
yakın bir duruş sergilemektedir. Bu rapor ile AB, Kıbrıs’ta siyasi bir anlaşma olsun ya da 
olmasın, GKRY de dâhil olmak üzere on Orta ve Doğu Avrupa ülkesi genişleme sürecine 
dâhil edileceğini ve bu ülkelerle 1998'den itibaren tam üyelik müzakereleri başlatacağını 
belirtmiştir. Ayrıca Türkiye için “Avrupa Stratejisi” altında yeni bir ortaklık stratejisi 
belirlenmiş, bazı topluluk ve ajanslara katılımı öngörülmüştür. AB ilk defa resmi bir belgede 
Kıbrıs sorununa yönelik atıfta bulunmaktadır. Yunanistan’ın çabalarıyla Kıbrıs sorunu artık 
Türkiye’nin önüne resmi belgelerde yer alarak engel oluşturmaya başlamıştır. Ankara ise bu 
karara tepki olarak AB ile siyasal diyalogu askıya alarak, Avrupa Konferansı'na katılmamıştır. 
Türkiye’nin AB ile her türlü siyasi diyalogu askıya aldığını deklare eden bu kararlı tepkisiyle 
birlikte Türkiye-AB, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Kıbrıs ilişkileri ve bunların da birbirleri ile 
ilişkilerini içine alan bütün ilişkiler ağının parametreleri temelden değişmiştir. 
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Avrupa, Türkiye’yi böyle çabuk bir şekilde ikinci plana atarken; Kosova krizinde Türkiye’nin 
stratejik öneminin ortaya çıkması, Başbakan Ecevit’in Alman Başbakanı Schröder’e adaylık 
verildiği takdirde güneydoğu dâhil ekonomik sosyal ve demokratik reformlara gidileceğine 
ilişkin garanti veren bir mektup göndermesi, batılı büyük ülkelerde seçimleri sol kesimin 
kazanması ve Öcalan’ın yakalanmasıyla Türkiye’nin terör etkisinden kurtulması gibi olaylar 
sonrasında AB’nin Türkiye’ye bakışı değişmektedir. AB, Lüksemburg Zirvesinde Türkiye’yi 
“adaylığa ehil” ülke diye nitelendirirken şimdi ise Türkiye’yi “aday” ülke olarak 
göstermektedir (Helsinki Summit, 1999). 

Lüksemburg Zirvesi’nde, Kıbrıs konusunda Rum-Yunan görüşlerine uygun şekilde alınan 
kararlar, Helsinki zirvesi ile daha da geliştirilmiş ve Kıbrıs Sorunu artık AB’nin bir sorunu 
olarak görülmüş ve bu süreç Türkiye-AB ilişkilerini etkileyen bir unsur olmuştur. İlk bakışta 
iyi gibi algılanıp olumlu bir hava yaratılmaya çalışılan Helsinki zirvesindeki kararlar aslında 
Lüksemburg Zirvesinden daha ağır şartlar içermektedir. 4. maddede yer alan aday “devletlerin 
her türlü uyuşmazlıkları ve sınır sorunlarını barışçı müzakere yöntemiyle çözme yoluna 
gitmeleri; müzakerelerle çözülememesi durumunda en geç 2004 yılı sonuna kadar 
Uluslararası Adalet Divanı’nda çözdürmüş olmalarını Konsey’in katılım sürecine etki edecek 
şekilde değerlendireceği” (Helsinki Summit, 1999) bölümü sorun yaratmaktadır. Bu katılım 
süreci şartının Yunanistan tarafından konulduğu ve adresin de Türkiye olduğu gayet açıktır. 
Sadece bu şart bile aslında Yunanistan’ın ikili sorunlarda Türkiye’yi zorlamak ve pozisyon 
kazanmak için Türkiye-AB ilişkilerini nasıl araçsallaştırmak istediğinin, dolayısıyla Türkiye 
ile diyalog politikasına niçin yöneldiğinin gerçek amacını çok net bir şekilde anlatır 
mahiyettedir (Mor, 2008: 1003). 

9. maddenin (b) fıkrasında yer alan “Avrupa Konseyi, siyasi çözümün Kıbrıs’ın AB’ye 
katılımını kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. Katılım müzakerelerinin tamamlanmasına 
kadar herhangi bir çözüme ulaşılamamış olması durumunda, Konsey, katılım konusunda bu 
ön şarta bağlı olmaksızın karar verecektir. Konsey bu durumda, ilgili tüm faktörleri dikkate 
alacaktır”  şeklindeki hüküm, Yunanistan’ın zorlamasıyla eklenmiş olup, Kıbrıs sorununun 
nasıl AB sorunu haline dönüştürmek istediğine yönelik bir örnektir. AB 9. Maddenin (a) 
fıkrasında “Avrupa Konseyi, 3 Aralık 1999 tarihinde New York’ta Kıbrıs meselesinin 
kapsamlı çözümüne yönelik olarak başlatılan görüşmeleri memnunlukla karşılar ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri’nin bu süreci başarıyla sonuçlandırma yönündeki gayretlerine güçlü 
desteğini ifade eder” (Helsinki Summit, 1999) diyerek kendisi yerine BM’nin asıl sorun 
çözücü olmasına da vurgu yapmaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun 5 Eylül 2001 tarihli 
kararında “çözüm olmasa dahi Kıbrıs’ın üyeliğinin gerçekleşmesinin desteklendiğinin” altının 
çizilmesi, AB’nin Helsinki Zirve kararlarını daha yerleşik temellere oturtmaya çalıştığını 
göstermektedir (Ergör, 2011: 81). Helsinki Zirvesiyle birlikte AB’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili 
olarak Yunanistan ve Rum tezlerini benimsediği ve Türkiye’nin dış politikasıyla tamamen zıt 
bir şekilde kararlar aldığı ve artık AB-Türkiye ilişkilerinde Kıbrıs sorununun ana gündem 
maddesi olduğu görülmektedir. Ayrıca Helsinki’de Türkiye’yi tam üyeliğe götürecek kararın 
belki de samimi bir karar olmaktan ziyade, belli hesaplara göre yapılmış bir manevra 
olabileceği sorusu akla gelmektedir. 

2000 tarihinde Helsinki Kararları doğrultusunda Türkiye’nin AB tam üyeliğine yönelik 
ayrıntılı reform ve şartları içeren Katılım Ortaklığı Belgesinde (KOB), Türkiye’nin AB’ye 
üyeliği ile Kıbrıs sorunu arasında bir bağlantı kurarak; Kıbrıs’ın, Türkiye’nin AB üyeliği için 
bir siyasi kriter olduğu ifade edilerek Türkiye çözüm çabalarını desteklemeye çağrılmıştır 
(European Commission Accession Partnership). Özellikle bu dönemden sonra, başta AB’nin 
genişlemeden sorumlu Komiseri Günter Verhuegen olmak üzere birçok üst düzey AB 
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yetkilisi, bir taraftan Kıbrıs Sorununun çözümünün Türkiye’nin AB üyeliği bakımından bir 
siyasi kriter olduğunu vurgularken; öbür taraftan da özellikle Kıbrıs görüşmelerinin yapıldığı 
esnada bile, belli aralıklarla düzenli bir şekilde “Kıbrıs Sorunu çözülmemiş olsa bile Kıbrıs’ın 
AB’ye tam üye yapılacağını” tekrarlayıp durmaları, AB’nin niyeti veya sorun çözme ehliyeti 
konusunda çok ciddi şüpheler uyandırmaktaydı.  

Türkiye, AB Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin olarak “Ulusal Programı” 26 Mart 2001 
tarihinde kabul etmiştir (Akif, 2007: 65). Türkiye’nin, Kıbrıs sorununu tartışmaktan ötürü bir 
türlü AB üyeliğine yönelik Kopenhag kriterlerine tam olarak yoğunlaşamadığı görülmektedir. 
Hızlı bir şekilde davranan AB, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine yoğunlaşmasını fırsat 
bilerek, bu arada Kıbrıs’ın AB üyeliğine yoğunlaşmıştır. 

AB çözüm elde edilmeden, bölünmüş ve sorunlu bir adayı kabul etmeden önce Kopenhag 
Zirvesine doğru bir yandan Kıbrıs’ın üyeliğinin kesin olduğunu söyleyerek Türkiye’yi, diğer 
yandan ise Kuzey Kıbrıs’ta bir irtibat bürosu kuracağını belirterek Rum tarafına baskı 
yapmayı sürdürüyordu. 2002 yılında AB’ye girmeyi her koşulda sağlayan Rum tarafı Kıbrıs 
Türklerini görmezden gelerek, üyelik yönünde çalışmaya devam etmiştir. Türkiye ise bu 
süreçte “ya Kıbrıs, ya AB” ikilemine doğru sürüklenmekteydi. Yapılan ikili görüşmelerde bir 
türlü sonuca ulaşılamıyordu. Kofi Annan Zirveye yetiştirmek üzere bir plan üzerinde 
çalışmaktaydı. Bu süreçte Türkiye’de yeni bir siyasi parti olan Adalet Kalkınma Partisi (AKP) 
seçimleri kazanmış ve vereceği tepki beklenir olmuştur. 12 Aralık Kopenhag Zirvesinde 
GKRY’nin AB üyeliği Mayıs 2004 tarihi olarak kesinleşmiştir (Kopenhag Zirvesi, 2002). 
AB’nin bu tavrı neticesinde sorunun çözümüne yönelik bütün yolların imkânsız hale geldiği 
görülmektedir. Rumların tek yapması gereken şey görüşür gibi yaparak uzlaşıdan kaçmayan 
tarafın kendileri olduğuna yönelik bir oyun sergilemeleridir.  

Kofi Annan, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında gerçekleşen dolaylı ve doğrudan 
görüşmelerde tarafların dile getirdikleri tezleri dikkate alarak kendi adıyla anılacak planı 
oluşturup, uzlaşıya varmak istemiştir. Türkiye,  bu süreçte çözümsüzlükten sorumlu 
tutulmamak ve her şeyden önemlisi de AB üyelik sürecini zora sokmamak endişesiyle 
içerisine itildiği çıkmazı fark ederek, Kıbrıs Sorununun çözümüne yönelik yeni bir diplomatik 
girişim başlatmıştır. AKP hükümeti geleneksel dış politikadan saparak tamamen AB merkezli 
bir şekilde Kıbrıs Sorununu çözmesi sonucunda, üyeliği garantileyeceğini düşünerek hareket 
etmiştir. Yapılan ikili görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca, dörtlü görüşmelere geçilerek; 
devlet yönetim şekli, mülkiyet, toprak, nüfus mübadelesi, garantörlük konularında 
tartışmışlardır. Yapılan görüşmeler neticesinde toparlanan Annan Planının 24 Nisan’da 
referanduma sunulması kararlaştırılmıştır. Yapılan referandum neticesinde Kıbrıslı Türklerin 
üçte ikisi, AB üyeliği altında birlikte yaşamaya, barışa yönelik isteklerini dile getirirlerken, 
Rumların büyük çoğunluğu kendi devletlerine sahip çıkarak birleşmemeyi, geçmişten gelen 
anlaşmazlıklara devam etmeyi, AB üyeliğinden tek başlarına faydalanmayı oylamışlardır. 
Böylece tıpkı öbür çözüm planları gibi Annan planı da tozlu raflar arasındaki yerini almıştır. 

AB tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bölünmüş bir ülkeyi üyesi yapmış, yapılan yanlış 
politikalar neticesinde sorunun merkezinde yer almıştır. Türkiye açısından 1995 Gümrük 
Birliği kararıyla karşısına getirilen AB-Kıbrıs ikilemi devam etmiştir. Rumların AB’ye 
girmesiyle, Yunanistan yanına bir müttefik kazanmış olmakta ve Türkiye-AB ilişkilerini 
engelleyebilecek ikinci bir dost devlet kazanmaktadır. AB, referandum sonrası Kıbrıslı 
Türklere yönelik daha yapıcı olacağını belirterek yatırımlarda bulunmak istemiştir ama bu 
yatırımların bir kısmı GKRY vetosu yüzünden verilememiştir. Oyunbozan tarafın hep Türkiye 
ve KKTC olarak algılandığı tutum bu referandum sonrası değişmeye başlamıştır. 
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2005 tarihinde Türkiye, Gümrük Birliği’ni 10 yeni AB üyesine genişleten Ek Protokol’ü 
imzalamış; ancak aynı gün Kıbrıs’ın tanınmadığını bildiren bir deklarasyon yayınlamıştır. 21 
Eylül’de ise AB Türkiye’nin deklarasyonu sonrası bir karşı deklarasyon yayınlamıştır (AB 
Uzmanları, 2017). Bu durum müzakere sürecinin askıya alınmasını tetikleyen bir unsur 
olmuştur. Türkiye yoğun baskılar almaya başlayınca Kıbrıs’ı da Bakanlar Kurulu kararı ile 
Gümrük Birliğine dâhil etme kararı almıştır (Mor, 2008: 1017). Görüldüğü gibi Kıbrıs sorunu 
artık Kıbrıslı Türklerle-Rumlar arasındaki sorun olmaktan çıkmasının yanı sıra Türkiye-
Yunanistan arasındaki bir sorun olmaktan da çıkarak; yeni dönemde artık Türkiye-AB sorunu 
olarak yer almıştır. Türkiye’nin AB üyeliğinde kilit konumda bulunan bir olgu olmuştur.  

AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar 
doğrultusunda, 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’ta yapılan Hükümetlerarası Konferans ile 
Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine başlamıştır (AB Bakanlığı Katılım 
Müzakereleri, 2017). Böylece, Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir 
dönüm noktasını aşarak yepyeni bir sürece girmiştir. Türkiye’yi üyeliğe bir adım daha 
yaklaştıracak olan bu süreç hem Türkiye hem de AB’nin samimiyetlerini belirleyici olması 
açısından önemlidir. 

AB Konseyi, 2006 tarihinde Ankara Anlaşması’na Ek Protokol’den kaynaklanan 
yükümlülüklerini Türkiye’nin GKRY’ye uygulamadığı gerekçesiyle, sekiz fasılda (Malların 
Serbest Dolaşımı, İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal 
Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler) müzakereler 
açmamakta ve diğer fasıllar da geçici olarak kapatmamaktadır (AB Bakanlığı, Türkiye AB 
İlişkileri, 2017). Ayrıca Fransa beş faslın (Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ekonomik ve Parasal 
Politika, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler, 
Kurumlar) tam üyelikle ilgili olduğu gerekçesiyle izin vermeyeceğini belirtmiştir. Fransa’nın 
bloke ettiği Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı, aynı zamanda Ek Protokol nedeniyle bloke edilen 
sekiz fasıldan biridir (AB Bakanlığı, Türkiye AB İlişkileri, a.g.e.). 2009’da yapılan AB 
Konseyi Toplantısı sonrasında GKRY tek taraflı bir açıklamayla altı faslın (İşçilerin Serbest 
Dolaşımı, Eğitim ve Kültür, Enerji, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Yargı ve Temel Haklar, 
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları) açılmasını engelleyeceğini belirtmiştir (Aktar, 2012). 
Bu durumda geriye Türkiye'nin ilerleyebileceği çok kısıtlı bir alan kalmaktadır. Bunlar Sosyal 
Politika ve İstihdam, Rekabet Politikası ve Kamu Alımlarıdır. Türkiye bu başlıkları AB'den 
tam üyelik perspektifi almadan açma konusunda tereddüt yaşamaktadır. Görüldüğü gibi hem 
AB’nin kendisi hem de GKRY, Kıbrıs sorununu vurgulayarak, Türkiye’nin AB üyeliği 
sürecine yönelik engellemelerde bulunmaktadırlar.  

Türkiye'nin 1999 yılında Avrupa Konseyi tarafından oy birliğiyle aday olarak kabul 
edilmesinden beri katılım müzakerelerinin yavaşlığı hayal kırıklığı yaratmaktadır. Yarattığı 
hüsran AB'nin güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. AB'ye tam üyelik yolundaki 
Türkiye, katılım müzakerelerine hızla devam ederken, medya ve kamuoyu AB'den genel 
olarak uzaklaşmaktadır. AKP Hükümeti Kıbrıs sorununun en hassas olduğu 2002 yılında 
gösterdiği AB’ye üyelik performansını ilerleyen süreçte özellikle 2009 sonrasında 
kaybetmeye başlamıştır. AB’ye üyeliği tasarlayarak Kıbrıs’ı bir seçim malzemesi haline 
getirmenin sonuçları çok kötü olabilir. Türkiye'nin amacı, yalnızca AB'ye girmek için politik, 
sosyolojik, ekonomik reformlar yapmak olmamalı, ülkenin “çağdaş medeniyetler” arasında 
yer almasını, uluslararası camiada etkin bir rol oynamasını ve yaşam düzeyinin diğer Avrupa 
ülkeleri seviyesine ulaşmasını sağlamak olmalıdır. Bu anlamda samimi olunursa belli bir 
başarı kazanılabilir. 
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2012 Aralık ayında sona eren Kıbrıs dönem başkanlığı, müzakerelerin ve genel anlamda AB-
Türkiye ilişkisinin içinde bulunduğu kötü durumun muhtemelen had safhasıydı. AB 
içerisinde, Türkiye ile müzakere sürecine yönelik fasılların açılmaması ve müzakerelerin 
durmasına tepkiler artmaktadır. Fransa’da yapılan son seçimlerde Sosyalistlerin hükümete 
gelmesi Sarkozy Fransa’sının müzakerelere getirdiği sınırlamaların kalkacağı anlamını 
taşıyabileceği ve Kıbrıs’ın güneyinde yapılan seçimlerde liberal gelenekten ve federal çözüm 
yanlısı Nikos Anastasiadis’in iktidara gelmesi Kıbrıs’ın Türkiye politikasını gözden 
geçirmesine ve dolayısıyla bazı fasıllara getirdikleri engellerin kalkmasına yol açabilecektir. 

Son süreçte Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon yatakları bölgenin stratejik öneminin 
artmasına neden olmuştur. GKRY bölgeden daha fazla yararlanabilmek amacıyla münhasır 
ekonomik bölge olarak ilan ettiği alanda İsrail ile birlikte hidrokarbon kaynaklarını arama 
çalışmalarına başlamıştır (Prontera, 2017: 211). Fransa ve AB tarafından desteklenen GKRY, 
KKTC ve Türkiye’yi dışlayarak hidrokarbon arama çalışmalarına başlamıştır. Enerji alanına 
dönük bu çalışmalar Türkiye ve KKTC’nin güvenliğini tehlikeye sokarken, AB ile ilişkilerin 
gerilmesine neden olmaktadır.  

AB, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama konusunda 
çabalarını artırması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. GKRY ile ilişkili kayıp şahıslar, 
yerlerinden olmuş veya mülkiyet haklarına ilişkin “adli tazminat” konusu içeren davalar halen 
çözülememiştir.  AİHM’de görülen bu davalar Türkiye’yi maddi anlamda sıkıntıya sokarken, 
Türkiye’nin hukuk devleti kavramını zedelemektedir. Bu nedenle Türkiye, AB’ye üyelik 
aşamasında Kıbrıs’la ilgili birçok sorunla aynı anda uğraşmak durumunda kalmaktadır.  

2016 İlerleme Raporunda Türkiye’nin, Ortaklık Anlaşması’na ait Ek Protokol’ü tam olarak 
yerine getirmediği, GKRY ile doğrudan taşımacılık bağlantılarındaki kısıtlamalar da dâhil, 
malların serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırmadığı ve GKRY ile ikili ilişkilerin 
normalleşmesi konusunda ilerleme kaydetmediği belirtilmektedir (European Commission 
Staff Working Document, 2016). Bu nedenle Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması Ek Protokolünü 
uygulayıncaya değin, GKRY’nin Türkiye’ye yönelik kısıtlamalarıyla ilişkili 8 faslın 
müzakerelere açılmayacağı vurgulanmaktadır. Kıbrıs sorunu Türkiye ile AB arasında 
yürütülen müzakerelere doğrudan etki ederek, Türkiye’nin AB üyeliği açısından 
müzakerelerin yapılmasını engellemekte ve Türkiye’nin AB üyeliğine engel teşkil etmektedir. 
Bu nedenle Kıbrıs sorunu Türkiye’nin de tasavvur edemediği şekilde AB üyeliği yönünde 
önüne çıkartılan en büyük sorun olarak halen durmaktadır. 

 

SONUÇ 
AB’nin Kıbrıs’a yönelik siyaseti ironik bulgular içermektedir. AB, zirve kararlarıyla birleşmiş 
bir Kıbrıs’ı yeğlediğini belirtmesine rağmen, GKRY’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatıyla 
muhatap alması ve sorunlu olan bir bölgede taraf olarak bulunması sebebiyle olayların bir 
türlü çözülememesinde rol alan önemli aktörlerden biridir. AB, çözüme yönelik GKRY’ye 
herhangi bir baskı uygulamazken, Kıbrıs Türk halkının güvenini kazanmak için somut 
girişimlerde bulunmamıştır. AB, GKRY’yi tam üyeliğe kabul ederek Kıbrıs sorununun çözüm 

                                                      
 Türkiye günümüze değin Taşınmaz Mal Komisyonu’na 263 milyon avro tutarında tazminat ödemiştir. Kaynak: 
(Commission Staff Working Document, Turkey 2016 Report, Accompanying the Document Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions, s.69.) 
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olasılığını çıkmaza sokmuştur ve bu tarihten itibaren AB’nin Kıbrıs’a yönelik politikasında 
Yunanistan’ın yanı sıra GKRY de ayrı bir irade olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye Kıbrıs meselesi ile AB üyeliğini farklı değerlendirme eğiliminde olsa da, GKRY ve 
AB bu sorunu Türkiye’nin AB üyeliğinde daima önüne getirmektedir. Türkiye’nin AB’ye üye 
olmak için her şeyi yapabileceğini sezen dış güçler Gümrük Birliği hadisesini kullanarak 
GKRY’ye yönelik tavizler almışlardır. Türkiye’nin AB’ye üye olma yönünde gözü kapalı bir 
şekilde önemli nüansları es geçerek olur vermesi, dış politika alanında problemlerle 
karşılaşmasına neden olmuştur. AB üyeliği için Kıbrıs’ın üye olmasına ses çıkarmayan 
Türkiye günümüzde AB üyesi olan GKRY’nin koyduğu engellemelerle uğraşmaktadır. 
Türkiye günübirlik politikalarla anı kurtarmaya çalışmaktadır. Daha oturaklı ve değişen 
hükümetlerle birlikte değişmeyen bir dış politika belirlemesi gerekmektedir. 

Genişleme doğrudan AB'nin küresel bir güç olarak ortaya çıkmasına hizmet eden bir 
mekanizma olarak işlev görmektedir. AB genişlemeyle, sadece coğrafi olarak değil siyasi, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olarak da genişlemektedir. Kıbrıs sorununun insani bakış 
açısıyla ele alınıp, barışçıl ve ada halklarının menfaati göz önüne alınarak çözülmesi 
gerekmekte, Adaya stratejik anlamlar yüklemekten kaçınılmalıdır. AB, Türkiye’ye yönelik 
niyetini açık olarak belirtmeli ve üyelik konusunda samimi olmalıdır. Rumlara tanınan 
hakların aynı şekilde KKTC vatandaşlarına da tanınması ve yapılan yardım oranlarının nüfusa 
göre değerlendirilerek, hakkaniyetle dağıtılması gerekmektedir. 

AB için önemli bir aktör olan Türkiye’nin üyelik durumu tamamen Kıbrıs sorununa 
endekslenmeyecek kadar önemli bir olgudur. AB’nin Kopenhag kriterleri öncülüğünde dış 
politikada yürüttüğü normatif güç kavramı, taraflı tutum takınması nedeniyle zarar 
görmektedir. AB’nin üyelikle ilgili Türkiye’nin katılım müzakerelerine verdiği performansa 
göre değerlendirilme yaparak, tarafsız bir şekilde sorunlara yaklaşması gerekmektedir. KKTC 
ve Türkiye’ye uygulanan politik baskılar AB üyesi olan GKRY ve Yunanistan’a da aynı 
şekilde uygulanarak eşit ve adil bir politika yürütülmelidir. Türkiye ve GKRY arasında 
yaşanan sorun ve gelişmeler GKRY’nin AB üyesi olmasıyla birlikte Türkiye ve AB arasında 
problem oluşturmaya başlamıştır. GKRY’nin üyeliği Kıbrıs Sorununun Avrupalılaşmasına ve 
AB’nin aktif bir şekilde taraf olmasına neden olmuştur. Önceden Türkiye-GKRY arasında 
yaşanan sorunlar artık AB’yi doğrudan ilgilendiren başlıklar arasına girerek, AB’nin bu 
sorunlarda bir hakem olarak yer almasından ziyade bir taraf olarak yer almasına neden 
olmuştur. Bu nedenle Kıbrıs Sorunu, Türkiye’nin AB üyeliğini doğrudan etkiler bir yapıya 
kavuşmuştur.  
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AZERBAYCAN, RUSYA VE TÜRKİYE'NIN DİPLOMASİSİNDE NAHÇİVAN 

Emil ZAMANLI* 
 

Öz 

1920-1921 yılları arasında uluslararası durum şiddetliyse de, Osmanlı Türkiye, Azerbaycan'ın, özellikle Nahçıvan'ın 
tarihsel kaderine kayıtsız değildi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm Transkafkasya milletlerinin özgürlük yönündeki 
direniş girişimlerini kendi siyasi iradelerine tabi ettirmeye ve türk- Müslümanların en güvenilir ortağı olan Türkiye'yi 
Güney Kafkasya, Orta Asya ve genel olarak, Türk dünyasına yönelik en uygun yoldan mahrum etmek için 
Müttefikler Nahçıvan ve çevresinin Ermeniler tarafından kısa zamanda istilasına çalıştılar. Rusya ve İran'ın bu siyasi 
burulganda Azerbaycan'a taviz gideceğine inanmak saflık olurdı.Aynı zamanda İran da Nahçıvanı ele geçirmeye 
eğilimli idi. Böyle kırılgan bir zamanda, İran ajanları zor psikolojik durumdaki insanları İran'a yöneltmeye çalıştılar. 
Bu durumda Nahçıvan büyük devletlerin Azerbaycan ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri düzleminde düğüm 
noktasına çevrilmişdi. 20 yılların başlarında Nahçıvan Türkiye-Sovyet ilişkileri düzlemine geçti. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye, Rusya, Diplomasi, Ermeniler, İtilaf Devletleri, Moskova ve 
Kars Antlaşmaları. 

 

NAKHCHIVAN IN THE DIPLOMACY OF AZERBAIJAN, RUSSIA AND TURKEY 

 

Abstract 

Though the international situation was severe in 1920-1921, the Ottoman Turkey was not indifferent to the historical 
fate of Azerbaijan, especially Nakhchivan. After the First World War, Aliens tried to keep under control of the 
liberation aspirations of all the Trans-Caucasian nations to their political will. In order to deprive Turkey which is the 
most reliable partner of the Turkic-Muslims, from the South Caucasus, Central Asia and the Turkic world, 
Nakhchivan and its surroundings were planning to seize soon by Armenians. It would be naive to believe that the 
Allies, as well as Russia and Iran, would compromise Nakhchivan on this political turmoil. By the way, Iran was also 
inclined to seize Nakhchivan. At such a fragile time, Iranian agents have tried to incline people in difficult 
psychological condition to Iran. In this case, Nakhchivan became the cornerstone of the great powers' diplomatic 
relations with Azerbaijan and Turkey. At the beginning of the 20th century, issue of Nakhchivan transferred to the 
Turkish-Soviet relations. 

Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan, Turkey, Russia, Diplomacy, Armenians, The Entente States, Moscow and Kars 
Treaties. 

 

INTRODUCTION 
The beginning of the 20th century was a period when a new era of international relations has 
begun. At the end of the First World War, the United States established a new fourteen-point 
principle, eliminating the principle of "balance of power" in the international system of relations 
(Kissinger 2006: 9-14). In the Versailles conference, the great powers tried to divide the territory 
of the Ottoman Empire. While Turkey was facing threats from the Allies did not permit real 
enemies to impact Azerbaijan. At the end of the First World War, the Allies' leaders were only 
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thinking about dividing Ottoman Turkey quickly. Even allied leaders announced that they would 
punish the leaders of the Committee of Union and Progress in the world media individually (Atay 
2011: 52). The revolutionary movement in Russia has hindered its active participation in the issue 
of Ottoman (Uçarol 2000: 546). Even though its international situation was so severe, Ottoman 
Turkey was not indifferent to the historical fate of Azerbaijan, especially Nakhchivan. There are 
many distortions in the history of Turkey in this period. Therefore, there are many problems on 
Azerbaijan-Turkey relations during early 20th century that our modern historicism explores 
today. The problems to be addressed in this context are as follows: 

1. Generally, all the historical nuances of Azerbaijan-Turkey relations in the 20th century. 
2. Investigating the historical facts about falsified "Armenian genocide" in Turkey and bringing 
fundamental scientific truths to the public of Azerbaijan as well as teaching in educational 
institutions. 
3. At the beginning of the 20th century, Turkey's South Caucasus policy and factor of Azerbaijan 
in relations with Armenia. 
4. Turkey's military-political and diplomatic assistance for providing the full territorial integrity 
of Azerbaijan in 1917-1922. 
a. The resistance of the Ottoman army against the Turkish-Muslim genocide (ethnic cleansing) 
policy implemented by Armenians in the Nakhchivan, Karabakh and Zangezur regions of 
Azerbaijan in 1917-1918; 
b. The clearing of Russian-Soviet and Armenian forces in Baku in September 1918; 
c. To acquire new information about Araz-Turkish Republic history and relations with Turkey; 
d. Turkey's diplomacy in the Moscow and Kars conferences for the indivisibility of Azerbaijan 
(especially the Nakhchivan region, which is regarded as the "Turkic gate" of Great Ataturk); 
5. Political-scientific studies of the Azerbaijani Turks who migrated to Turkey during the Soviet 
era and the struggle for the freedom of the country. 
6. Investigating the history of Turkey's liberation struggle, statehood processes during the 
Atatürk era, the traditions of parliamentary and the development of democracy (Musayev  1998: 
4-5). 
 
1. AN OVERVIEW OF THE PROBLEM 
This topic we have investigated has not been specifically studied in the Soviet period history of 
Azerbaijan. In the same period, Turkey's military assistance and political support to Nakhchivan 
unanimously assessed the position of the occupation, the arrival of the Russian troops and the 
establishment of the Soviet power as a "path of salvation." This historic problem has been given a 
special place in the Armenian historiography. Some of the Armenian historians have been 
focused on issues related to the establishment of soviet power in Armenia, problems between 
Turkey and Russia, as well as the history of the Nakhchivan and Zangezur regions of Azerbaijan 
as their own history. Certainly, this interest which arose due to the interests and purposes of the 
Armenians, has caused many historical facts to be distorted and falsification of many historical 
facts. The Armenian writers such as I.Agayan, A.Akoyan, S.Vartanyan, Q. Qaloyan, tried to 
cover up the actions of Andranik, Dro and Njden who was organizers of the massacres of the 
Azerbaijanis in the towns of Nakhchivan and Zangazur and  distorted the essence of Turkey's 
Transcaucasian policy. One of the main lines in Armenian historiography is the destruction of the 
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purpose and content of the political and military aid of Turkey to Azerbaijan in 1918 (Musayev  
1998: 14-22). 

Different features of the problem we have investigated are reflected in the works of political 
figures of the Azerbaijan Democratic Republic. İn Adil Khan Ziyadkhana's valuable scientific 
works, the actions of Turkey against Armenian violence, the salvation mission of the Turkish 
army in Azerbaijan, the politics of "ethnic cleansing" which is implemedted by Andranik in 
Karabakh, Nakhchivan and Zangazur, and his relations with the Shaumyan, all these delicate 
problems have been included. (Ziyadxanov 79-104). 

Different aspects of the subject we have studied have also been studied by Turkish 
Historiography on a variety of sources. Among the contemporary Turkish historians 
F.Kirziyoglu, R.Ucharol, G.Ural, M.Saray, İ.Sakarya, Erat.M and ect (Kırzıoğlu 1999, Karabekir 
1995,Saray1999, Sakarya 1984,Ucarol 2000, Ural 1998 :7) in their works The Ottoman political 
and military assistance to Azerbaijan, the prevention of violence by Armenians against the 
Azerbaijanis, the rescue of Nakhchivan from the Armenian occupation, assistance to the national 
army units, the activities of the Azerbaijani Embassy in Yerevan related to these issues have been 
stated. In the same period, K. Garabakir (Karabekir 1994: 6) and prominent militaries (Ünüvar 
2006: 8) are also very valuable for clarification of these issues. 

The interests of the Armenians in the context of the relations of the great powers, the importance 
of the Moscow and Kars treaties and the liberation of Nakhchivan from the Armenian occupation, 
the rescue mission of the Turkish troops in Kars and South-West Caucasus. such issues are 
widely covered in the works of K. Garabakir. Although there are certain contradictions in his 
works, but all these are very valuable in terms of our historiography. In October 1920, K. 
Garabakir showed that the Turkish army had the power and humanity feeling superior to the most 
civilized armies while taking the fortress of Kars. On October 31, even the American delegation 
there wrote about that to Admiral Bristol. (Karabekir 1994: 6)  

 
2. GEOPOLITICAL IMPORTANCE OF NAKHCHIVAN 
Nakhchivan has always been an important part of Turkey's foreign policy for its geopolitical 
importance. The Nakhchivan district, located at the junction of four countries, has a very strategic 
and geopolitical importance. Turkey, despite the rapidly changing public and political system 
changes in Azerbaijan, provided military-political support to its territorial integrity and preferred 
to position Nakhchivan and Zangezur as strategic corridors linking Anatolia with Azerbaijan. 
Russia and Iran have sought to re-capture all of the northern Azerbaijan, including those regions, 
and have looked at it as "the return of their historical lands." Considering the strategic importance 
of Nakhchivan and Zangazur, Western states, primarily the United Kingdom and the United 
States sought to have influence in those areas. Speaking about the protection of the rights of 
minorities at the Versailles conference and the equal protection of the rights of the new 
nationalities emerged as the political result of national liberation movements, these superpowers, 
unfortunately, gave more political and military support to Armenians, and while Armenians 
relying on the support of these great powers, tried to invade Nakhchivan and its surrounding. 

The Government of Azerbaijan considered the efforts of the diplomats operating in Transcaucasia 
to be the most important tool for the region's liberation in order to overcome the real threat to the 
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region. Of course, it was not an easy task to neutralize the Armenian factor, which is the episenter 
of the threat, with its allies, Russia and Iran through diplomatic means. Because after the First 
World War, they tried to keep under control liberation aspirations of  all the Trans-Caucasian  
nations to their political will. In order to deprive Turkey which is  the most reliable partner of the 
Turkic-Muslims, from the South Caucasus, Central Asia and the Turkic world, the Nakhchivan 
and its surroundings were  planning to seize soon by Armenians. It would be naive to believe that 
the Allies, as well as Russia and Iran, would compromise Nakhchivan on this political turmoil. 
By the way, Iran was also inclined to seize Nakhchivan. At such a fragile time, Iranian agents 
have tried to incline people in difficult psychological condition to Iran. In this case, Nakhchivan 
became the cornerstone of the great powers' diplomatic relations with Azerbaijan and Turkey. At 
the beginning of the 20th century, Nakhchivan transferred to the Turkish-Soviet relations. After a 
long sixteen months, the Moscow Treaty is officially signed by the parties on March 18. 
However, the two sides change the history of this treaty to 16 March, the date of the occupation 
of Istanbul (Soysal 1989: 7-16, 47- 119). According to this treaty, the parties will not recognize 
any peace imposed on each other, and Soviet Union will not recognize any agreement that does 
not accept from the Parliament of Turkey, which is mentioned in the "Misak-i Milli". Batumi will 
be kept under the Georgian administration, the population will be granted autonomy, and Turkey 
will have the right to use the Batumi port. Nakhchivan will gain the status of autonomous region 
on condition that Azerbaijan's right to protection is not transferred to a third state. The Straits will 
be open to the ships of all nations and their security will be guaranteed by the countries bordering 
the Black Sea in a manner compatible with Turkey's independence, and the parties will not allow 
the flow of troops and groups to the other side within their borders. The Soviet administration 
would also not recognize sanctions imposed on Turkey (Tengirşek 1981:223-224). 

The Moscow Treaty was submitted to the Turkish Grand National Assembly on July 7, 1921. The 
Moscow Treaty was profitable for both sides. Russia gains a new friend against the Allied 
Powers and has strengthened its position and influence among the Muslim countries in the 
Caucasus and the East.The Soviet state were trying to secure their own security by increasing the 
power of the Turkey in the Straits, and in the future it has maintained its intention to export its 
own regime to that country. On the other hand, Turkey gained a major diplomatic victory with 
this treaty. It protects its national interests at a certain stage and thus ensures the security of the 
eastern borders. Recognition by a great state has legally increased international credibility and 
has gained a great deal of force against the Allied Powers. Turkey also began to receive 
assistance from Russia. The Russians also guaranteed the Turks with weapons and ammunitions, 
as well as 10 million rubles. (Yerasimov 1979: 230-231). 

The Moscow Treaty was indispensable for the Turks. On the other hand, for Soviet Russia, which 
is under the threat of regular imperialist threat, Turkey, which is in front of the Black Sea and 
South Caucasus, most vulnerable areas, could play a role as a shield for Russia. On the contrary, 
Turkey could have been a weapon against Russia. The protection of Turkey against imperialist 
countries was vital for the security of the Soviet Union. 
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3. THE SOLUTION OF THE NAKHCHIVAN PROBLEM IN THE NEW ERA OF 
TURKISH-RUSSIAN RELATIONS 
Undoubtedly, the Moscow Treaty was a new stage in Turkish-Soviet relations.It was an 
agreement that did not forcefully dictate either side. It also did not contain any provisions that 
contained pressure or exploitation. Instead, it was a document against the exploiters. 

Although the Moscow Treaty solved many problems, there were some suspicions. These 
suspicions arose in Gyumri's case. The Red Army wanted to overthrow the rebellion of Dashnak 
Armenians, but the occupation of Gyumri by Turkish military units prevented it. Thus, the 
Gyumri problem and, consequently, the Gyumri Agreement, the general agreement between the 
Caucasus republics and Turkey, led to the prolongation of the issue despite the Moscow 
agreement. The Commander of the Red Army, AIHekker, wanted to meet with Garabekir Pasha. 
Garabakir Pasha first asked the Armenian authorities to declare that they recognize the Moscow 
Treaty. He offered to contact Ankara directly by saying that Gyumri was occupied by the order of 
the Ankara government and that he would not be evacuated as long as no new order came from 
the government. (Karabekir 1994: 906-907). 

One month after the Moscow Treaty, the new crisis broke out. Meanwhile, the Turkish delegation 
arrived in Baku. In Baku, an agreement was signed with Azerbaijan separately. The main purpose 
here was to leave the Armenians alone. On April 2, the Russian Communist Party Political 
Bureau proposed the three Caucasian republics to hold a joint conference with Turkey. On April 
15, Yusuf Kemal gave a consent for a joint conference at the meeting of the Soviet representative 
of the Caucasus, B.V.Legirren, Gyumri representative M.Dorakelashvili and O.Orcenekidze. The 
meeting was proposed to be held in Kars. 

Meanwhile, Ankara's representative in Baku, Memduh Shevket Bey, continued the peace 
negotiations with Azerbaijan separately. Instead of signing separate agreements with Turkey and 
the three Caucasian republics at a conference to be held on 19 April, discussions with 
M.D.Huseynov and Behbud Shahtakhtinski, they decided to sign a joint agreement. The 
Azerbaijani government also demanded that the conference be held in Kars, with the approval of 
Georgia and Armenia. On April 15, Ankara decided to vacate Gyumri within a week (Karabekir 
1994: 892). Thus, April 23, Gyumri was evacuated. With the release of Gyumri, Tali and Seyfi 
bey came to Sarıkamış on April 24, together with the original copy of the Moscow Treaty. 

By the way, the prominent diplomat Behbud bey Shahtakhtinsky played a special role in the 
successes achieved in Nakhchivan's liberation in the Moscow and Kars conferences. He devoted 
all his diplomatic efforts to the protection of our territorial integrity, and did not hesitate to put an 
end to his political career for the liberation of Nakhchivan, especially in the fateful times. Modern 
Russian historian R. Ivanov writes in his precious book " Nashestvie" , devoted to the massacres 
committed by Bolsheviks in Nakhchivan, that local people  did not support the statement of 
Nakhchivan to be given to Soviet Armenia by Bolsheviks . After the announcement of the 
decision, Nakhchivan President of the Revolution Committee Behbud Shahtakhtinski spoke sharp 
and clear about this decision of Nakhchivan's separation and spoke to the crowd gathered in front 
of Nakhchivan Revolution Committee: "Azerbaijan sold you, if I were in Baku, I would not allow 
it.... Now trust the Turks. They are your salvation. Hold them firmly "( İvanov :52). In this 
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difficult history, he preferred the political destiny of Nakhchivan over its ideological principles. 
B.Shahtakhtinski  did not comply with Moscow's fake internationalist adventures. 

B. Shahtakhtiniski was a flexible diplomat. An important aspect of his political career was the 
organization of diplomatic activities. In fact, the complicated geopolitical conditions in which 
Azerbaijan lives, and the importance of protecting its interests have made B shahkentiniski a 
compulsory diplomat, but he did a great job in protecting the political interests of our people. At 
the same time, the prominent politician was thinking of the legal and political fate of Nakhchivan. 
He also believed that "the principle of self-determination of nations", declared by Bolsheviks as 
N. Narimanov. B. Shakhtakhtinski saw that  Armenians worked with all efforts in the Center just 
to separate Nakhchivan . That's why all his diplomatic activity was directed towards the 
realization of the legal-political status of Nakhchivan. According to, B. Shahtakhtinski later 
played a major role in the conference and political agreements which was concerning the destiny 
of Nakhchivan. 

Bebud bey Shakhtakhtinsky was a forward-minded diplomat. By using extraordinary powers, he 
tried to be effective in resolving important issues such as territorial integrity, independence and 
legal problems of the people from the main problems of Azerbaijan when he was in the Center. 
This is also apparent in his letter to the Soviet People's Commissariat for Foreign Affairs. 
B.Shakhtakhtinsky warned Moscow, "If the political mistakes are made in Azerbaijan and Iran, 
the situation in the East may deteriorate in the nearest future ... The complexity of the situation in 
Transcaucasia and generally in the East should be considered. I ask you to discuss and resolve the 
issues raised by me as soon as possible ". The most important issues raised by him in Moscow 
were the prevention of forcibly split of Azerbaijani territories. Behbud bey informed the central 
government that "before the coup, territories belonging to Azerbaijan - Zagatala, Garabagh and 
Nakhchivan should remain within the country. These territories were part of the unquestioned 
Azerbaijan in the time of the Musavat government, it organically, and closely linked to it from 
historical, ethnographic and economic points of view. In spite of this, Russia should not let these 
lands out of Azerbaijan from the moral and political point of view, and should not allow the 
existing Soviet administrations to be demolished by the Dashnaks and Georgian Mensheviks at 
the door of the East "(İbrahimzadə 2007:72). 

 
4. NAKHCHIVAN IN THE CONTEXT OF AZERBAIJAN-RUSSIA RELATIONS 
By the way, it was found out that on September 30, 1920, the first military-economic and social 
treaties between Russia and Azerbaijan were signed and Chicherin from the Russian side and B. 
Shakhtakhtinski on behalf of Azerbaijan. These agreements include joint military-economic 
policy between the two countries, joint management of mail-telegraph and foreign trade 
coordination with the Center, etc. matters. In fact, this contract was the gradual elimination of 
future attempts of independence of Azerbaijan. For example, one of the agreements envisaged 
joint activities in foreign trade. The main purpose of the cunning Bolshevik Russia was to prevent 
the oil, which is a strategic wealth, from being exported alone by Azerbaijan. 

In late June 1920, MG Huseynov, the Foreign Minister of the Soviet Socialist Republic of 
Azerbaijan, went to Moscow to clarify the mutual relations of Soviet Russia and Soviet 
Azerbaijan, to form a close alliance between the two countries, as well as coordinate and develop 
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an action plan on international issues. M.D. Huseynov, who arrived in Moscow on July 26, 1920, 
was accepted by V. Lenin and G.Chicher in conjunction with the permanent representative of 
Azerbaijan, B. Shakhtakhtinski. Behbud Bey, who opposed all the threats to be directed from 
Moscow to Azerbaijan, was aware of the secret plans of Karabakh and Zangazur, as well as the 
plans of Nakhichevan and its surrounding areas. For this reason, he noticed the events in advance 
and sent a letter to Soviet People's Commissariat for Foreign Affairs G.Chicher. According to the 
letter, the Armenian issue, which is the biggest threat to Azerbaijan, is being brought to the 
attention of Chicher and the feelings of a serious concern over the historical fate of Nakhchivan 
are felt. The letter says that the transfer of all Nakhchivan and Shahtakhti-Iravan railroads to 
Armenia would enable the dashnaks to use the Baku railroad and it will provide them with 
weapons and ammunition from Iran, and Armenia will be out of the hands of Russia. At the same 
time, the Shahtakhti-Iravan and Shahtakhti-Julfa railroads and also with all of transport vehicles 
giving to Armenia, and will cause to take all South Azerbaijan under control by Dashnaks and 
also unite them with the British forces in Iran, and deprive us of any relations with the Turkish 
revolutionary movement. In the letter, revealing the issue of Nakhchivan is based on a very clever 
logic. Bebud Bey writes to Chicherin that Nakhchivan has great political, economic and strategic 
significance, because one of the railroad route leads to Iran's Maku Khanate and from there to the 
Turkish city of Bayezid, and the other line to Tabriz, Iran. So, as an important railway station, 
Nakhchivan connects us with Turkey and the rich land of Iran. In the benefit of the Dashnaks, 
Azerbaijan and Russia should not give up on this important unifying point. The population of the 
Nakhchivan region, after the Turks' march in 1918, temporarily declared the establishment of the 
Araz Republic (İbrahimzadə 2007:76-77). 

It is clear from the content of the letter that the prominent diplomat has directed his entire 
diplomatic effort and political will to the liberation of Nakhchivan and its surroundings. In fact, 
Mr. Shahtakhtinsky's serious efforts in this direction did not allow the Bolsheviks of Russia and 
Azerbaijan to make a full-fledged declaration of the unification of Garabagh, Nakhchivan and 
Zangazur into Armenia. The most constructive part of Shakhtarintinski's diplomatic moves was 
the strong support for Turks here. Behbud bey knew well that this political line prevented the 
direct occupation of Nakhchivan. 

B.Shahtaxtinski was a politician who always demonstrated a clear and transparent position in the 
context of the rapidly evolving events. Behbud Bey was also known as a clever politician by the 
Bolsheviks. Thus, when the Gyumri agreement was closed and the Russian Bolshevik 
government did not recognize it, B. Shahtakhtinski was trying to spread the idea to the Bolshevik 
leaders of Azerbaijan that the support of the Turks was the salvation of our country. He conveyed 
the message of the leading leaders of the Turkish National Movement (Erzurum deputy Süleyman 
Necati, Erzurum Governor Hamid Bey, etc.) to Foreign Affairs Commissar MD Huseynov and 
informed them that they intend to sign a mutual defense agreement with Russia. Behbud 
Shahtakhtinski demonstrated sincerity to clarify the political position of the Turks. Because of his 
sincere relations with the Turks,  a lot of false information was sent about him to the Center. 
Bahadur Valibekov, who was appointed an extraordinary commissioner in Nakhchivan under the 
auspices of the Armenians, was more famous with his zeal on this matter. 

At the beginning of the 20th century, Azerbaijani intellectuals brought up the idea of the 
Transcaucasian Confederation. This idea was the ideal way of resolving all the incidents between 
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the peoples of the Caucasus and their survival. This idea was put on the political agenda by the 
republican leaders, but as always, Armenians did not allow this idea to happen. Behbud bey 
Shahtakhtinski, in view of Narimanov's principal views, raised the question of the unity of 
Caucasian peoples in diplomatic circles. But the Bolshevik government of Russia tried to 
accelerate their occupation by uniting the idea from the idea of aggression into an artificial 
structure. 

B. Shakhtakhtinski's historic services during the preparation and signing of the Moscow and Kars 
treaties have made his name forever in our history of diplomacy. These agreements defined the 
legal-political status of Nakhchivan and provided historical support by Turkey over the region. 

 Behbud bey was very involved in the realization of the Moscow Treaty. While in Moscow in the 
summer of 1920, he came to Nakhchivan, in conjunction with the Turkish Grand National 
Assembly's delegation and Foreign Minister Sami Bey. The main purpose of the visit was to 
establish diplomatic relations between the Soviet Union and the Kemal government and sign a 
friendly agreement. Signing of relevant documents had to be held in Baku on the basis of mutual 
agreement, but later it was decided to hold negotiations with Chicheriy's proposal in Moscow. 
His attentiveness to the Government of Turkey on 9 December 1920 pointed out the importance 
of participation of Azerbaijani and Armenian representatives in these talks. The Russian 
diplomacy aimed to placing Azerbaijan and Armenia in the negotiations, provoke them against 
Turkey and implementing their plans in the region (İbrahimzadə 2007:108). 

Azerbaijani territorial integrity has been partially preserved with serious efforts by the Turkish 
delegation in Moscow negotiations. It was determined that Nakhchivan was an autonomous 
region within Azerbaijan and that its rights were not given to any other state than Azerbaijan, and 
the boundaries were determined. Thus, Nakhchivan's land-sharing issue became clear. The 
Turkish delegation could not receive the protection of Turkey on the region of Nakhchivan, but 
the region was in the hands of the Turks and Nakhchivan was given to the protection of 
Azerbaijan. The new foreign minister, Yusuf Kemal Bey, emphasized once again that the Turkish 
army would not be indifferent to any genocide against Nakhchivan Muslims. 

In the production of such a result, the labor and service of the representative of Azerbaijan B. 
Shakhtakhtinsky has been very much. On March 1, 1921, he sent a letter to Lenin, giving useful 
advice on the territorial content and geography of these counties, on the border issues in the 
South Caucasus, especially in the Nakhchivan region. The letter was sent to the Political Bureau 
by Lenin's signature on 7 March with the participation of Stalin, Chicher and others and it was 
decided to organize the Nakhchivan Soviets under Azerbaijan's patronage in the direction of B. 
Shakhtakhtinsky's suggestion. At the end of the discussion - on March 13, 1920, B. 
Shahtakhtinski sent a telegram to inform the Azerbaijani Committee on Foreign Relations, 
informing them that Nakhchivan was under detention by Azerbaijan and that will never have 
granted to Armenia in accordance with the agreement. (Musayev 1998:346) 

 
5. TURKEY'S DIPLOMATIC INITIATIVES 
By signing the Moscow Treaty, Turkey agreed with cancelation of the provisions of the Gyumri 
agreement, and including the part about Nakhchivan Territory. In fact, it was provided the 
sovereignty of Azerbaijan. Shortly after signing the Moscow Treaty, in April 1921, Turkey's 
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limited troops withdrew from the Nakhchivan district. The issue of Nakhchivan was resolved on 
March 20, 1921, with the approval of the Central Board of the Russia and the approval of the 
Parliament of Turkey on 21 July of the same year. This was a very important political-diplomatic 
movement. It was no coincidence that when Turkish diplomats returned to Ankara, they said to 
Mustafa Kemal Pasha, "We have done everything what we could do for Nakhchivan”, and then 
he replied that, "It is important for us to keep existence of our gate." Two weeks after the 
Moscow Treaty, at the beginning of April 1921, the Azerbaijani Soviet Government sent a gift to 
the East Front commander Kazim Karabekir Pasha and Parliamentary Chairman Mustafa Kamal 
Pasha as a small memorial for their unprecedented service to the fate of Nakhchivan. 

Thus, the autonomous territorial status of Nakhchivan under the auspices of Azerbaijan was 
found in the Moscow Treaty, signed between the Soviet Union and Turkey. The reflection of the 
status of Nakhchivan in the first international treaty should be regarded as a fact of great political 
significance at that time and in the present period of Azerbaijan. As the nationwide leader of the 
Azerbaijani people Heydar Aliyev stated that, if the Zangazur district, which separated 
Nakhchivan from Azerbaijan, was not given to Armenia, maybe Nakhchivan's autonomy was not 
necessary either. Azerbaijan was a country with a single territory. It was not an easy task to gain 
Nakhchivan's autonomy and to resolve the fate of Nakhchivan in the Moscow Treaty. However, 
personalities such as Behbud Agha Shahtakhtinski who have protected the national interests of 
Azerbaijan have done so. This is a historic achievement of Azerbaijan, as well as a historical 
service of the Turkish state to the state policy of Azerbaijan and the acquisition of Nakhchivan 
autonomy. (İbrahimzadə 2007: 113-114) 

In these diplomatic correspondences, which often light up some of the moments of the 
Azerbaijani-Turkish relations in the early 20's, some interesting notes draw attention: 

A. Russia's efforts to integrate the Transcaucasian republics into a united front against Turkey; 
B. In most cases, the Azerbaijani leadership continued on the grounds of official Moscow policy 
and faces opposition to Turkey; 
C. Despite the fact that Turkey has been working to secure some of its interests in the region, was 
still uncomfortable for Azerbaijani territorial integrity and especially for the Nakhchivan 
Autonomous Republic 

To defend the interests of Nakhchivan in the process of preparation, agreement and signing of the 
Treaty, Tagi Safiyevi, the Chairman of the People's Commissariat of the Nakhchivan 
Autonomous Soviet Socialist Republic,was sent to Kars. The next day, Yusuf Kemal set off with 
four million rubles after meeting with Georgian officials in Tbilisi and after the decision has been 
made for the Kars Conference. He came to Sarıkamısh on April 29. (Karabekir 1994:908). 

The most controversial issue in the Kars conference was the coverage of the status of the Batumi 
and Nakhchivan Autonomy. In special discussions, the Kuvartsxana and Murqul copper fields 
and the Gulp salt facilities were handed over to Georgians and Armenians by the Russians, but 
the Turkish side rejected it. As a result, the text of the Kars Treaty was signed by all the 
representatives on October 13, 1921 (Karabekir 1960: 970-73). 

 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

205 
 

 

RESULT 
However, it should not be forgotten that these issues have been resolved through the professional 
principles, the level of superior command,  the regular military force of the Grand National 
Assembly of Turkey and  the situation has been stabilized in Caucasia. But today the Armenians 
and their supporters are writing scripts with the desire and dream to dissipate this stability . 
However, by signing the Treaty of Kars, the Armenians promised that  would not violate the 
terms of the contract , including the state status of Nakhchivan. However, later on, Armenia 
violated the terms of this treaty, with the decision of the Central Executive Committee of the 
Southern Caucasus on 19 February 1929, 9 villages  totally 657 km2 ((Khachiq, Horadiz, 
Qurtkulaq (Sharur region), Kreshan (Ordubad region)) divided  which  belonged to Nakhchivan 
Autonomous Republic. (Hacıyev 2007: 631). 

The Armenian state, which is not satisfied with this, wants to continue its allegations against 
Nakhchivan at every opportunity, without stopping its intentions  and to abolish the Moscow and 
Kars treaties that hindered it. 

When the founder of the independent Azerbaijan Republic, Heydar Aliyev was in the Turkish 
Republic in March 1992, the political agenda of the Moscow and Kars treaties was reminded to 
the neighboring states of their commitments to Nakhchivan by himself once again. 
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TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 

KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTESİ WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ 
Muhammed TAŞ*         Süleyman AKKAŞOĞLU†          Ceyhun AKYOL‡ 

 

Öz 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan önemli değişim ve gelişim hareketleri birçok endüstriyi olduğu gibi turizmi de 
yakından etkilemiş, turizm işletmelerinde küreselleşme olgusunun yayılmasını hızlandırmıştır. Günümüzde 
tüketiciler ürün ya da hizmet satın alırken interneti etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu durum turizm endüstrisi 
içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin de bu değişim ve gelişime uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. 
Bu doğrultuda çalışmanın amacı; International Air Transport Association (IATA) üyesi A Grubu seyahat 
acentelerinin web sitelerinin belirli ölçütlere göre incelenerek değerlendirilmesi ve seyahat acentelerinde bilgi 
teknolojilerinin kullanım durumunun belirlenmesidir. Araştırmanın evreni İstanbul’daki IATA üyesi A Grubu 
seyahat acenteleri olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi; İstanbul ilinin ülkedeki en çok turist çeken il olması 
yanında, ayrıca Türkiye’deki en çok A grubu seyahat acentesinin bulunduğu il olmasıdır.  

Araştırmada, İstanbul’da faaliyet gösteren IATA üyesi A grubu 245 seyahat acentesinden 172’sinin web sitesine 
sahip olduğu belirlenmiş olup, yapılması hedeflenen analiz mevcut web siteleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Seyahat acentelerinin web sitelerinde bulunan özelliklerin nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği 
kullanılarak incelendiği araştırmaya ilişkin veriler, frekans ve yüzde dağılımları verilerek değerlendirilmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre; seyahat acentelerinin internetin sunmuş olduğu imkânları yeterince etkili ve verimli 
kullanamadıkları tespit edilmiştir. Web sitelerinde rezervasyon hizmetleri, ürün bilgilendirmesi ve site yönetimi 
hakkındaki bilgileri sunma konusunda yetersiz oldukları ortaya çıkan seyahat acentelerinin, diğer yandan 
işletmeleri hakkında bilgi sunma ve işletme iletişim bilgilerini sunma konusunda oldukça yeterli oldukları 
belirlenmiştir. Ayrıca, acentelerin büyük çoğunluğunun web sitelerinde e posta, telefon numarası, faks numarası, 
adres bilgisi gibi iletişim bilgilerine yer verdikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Seyahat Acenteleri, IATA, Web Siteleri, İstanbul. 

 

THE INVESTIGATION OF TRAVEL AGENTS’ WEB SITES WITHIN THE SCOPE OF 
INFORMATION TECHNOLOGIES USE IN TOURISM BUSINESSES   

 

Abstract 

Significant changes and development movements in information technologies have affected tourism as well as 
many industries and have accelerated the spread of globalization phenomenon in tourism enterprises. Today, 
consumers are using the internet effectively while purchasing products or services. This situation necessitated 
that travel agencies operating within the tourism industry should adapt to this change and development. In this 
direction, the aim of working; review and evaluation of websites of group A travel agencies which are IATA 
member according to certain criteria and determination of their using of information technology. The universe of 
the research was designated as the IATA member A Group travel agencies in Istanbul. The reason of this; 
Istanbul attracts the most tourists in the country, and also the province where most of the group travel agencies in 
Turkey. 
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In the study, it was determined that 172 of the 245 travel agencies in the group of IATA members operating in 
Istanbul have a web site, and the targeted analysis has been done through the existing web sites. Frequency, and 
percentage distributions were used to evaluate the research on the properties of web sites of travel agencies using 
qualitative research methods and content analysis techniques. According to findings; it has been found that travel 
agencies can not use the facilities provided by the internet effectively and efficiently. It has been determined that 
travel agencies, which appear to be inadequate in providing information about booking services on web sites, 
product information and site management, are also very good at providing information about businesses and 
providing business contact information. In addition, it has been seen that the vast majority of agencies include 
contact information such as e-mail, telephone number, fax number, address information on their websites. 

Keywords: Information Technologies, Travel Agencies, IATA, Web Sites, İstanbul. 

 
GİRİŞ 
Elektronik ortamda bilgiyi sürdürme ve dağıtma sürecinin bir çalışması olan bilgi teknolojileri 
(Apel, 2003: 5) veriyi kaydetme, saklama, yeni bilgi üretme, bu bilgilere erişim sağlama, bilgi 
depolama ve aktarma işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır 
(Behan ve Holmes, 1990: 1). Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmelerle birlikte 
ortaya çıkan internet olgusu (Bayram ve Yaylı, 2009: 348), günlük hayatımızın en önemli 
iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.  

İlk etapta, sadece birkaç kurum arasında iletişimin kolay kurulması amacıyla tasarlanan 
internet, artık milyonlarca kişinin kullanım sağladığı dünya çapında büyük bir yapı haline 
dönüşmüştür (Karamustafa ve Öz, 2008: 274). Günümüzde internet kullanımı büyük bir hızla 
artmaktadır. Tüketiciler, geleneksel bilgi kaynakları yerine, interneti kullanmaktadır (Ateş ve 
Boz, 2015: 65). Bilgi teknolojilerinin gelişiminden önceki dönemlerde insanlar bilgi 
edinmede genelde basılı yayınları kullanırken, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişim ile 
birlikte internet üzerinden bilgiye erişim daha yaygın hale gelmiştir. 

İşletmeler için web siteleri, tanıtım bütçesinden ve zamandan tasarrufu, fırsat eşitliğini, 
uluslararası erişimi, bilgi kaynaklarının zenginliğini ve karşılıklı etkileşimi ifade etmektedir. 
Ayrıca web siteleri, tüketicilere işletmenin varlığından haberdar olma, işletmeyle ilgili 
bilgilere anında ulaşabilme, istek ve şikâyetlerine kısa sürede cevap alabilme, benzer ürün ve 
hizmet sağlayan işletmeleri karşılaştırıp fiyat ve kalite açısından uygun olanı seçebilme gibi 
olanaklar tanımaktadır (Kuzu, 2010: 49). Son yıllarda hızla artan ve artık günümüzde birçok 
kişi tarafından aktif olarak kullanılan web siteleri turizm işletmelerinin ürünlerini pazarlaması 
açısından son derece önemli hale gelmiştir. Hatta dağıtım sisteminin tersten işlediği turizm 
endüstrisinde web ağları üzerinden oluşturulan etkili bir pazarlama yaklaşımı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Turizm endüstrisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı önemli 
alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; internetin seyahat bilgisi edinmede ve seyahate çıkma 
kararı vermede, en önemli kaynaklardan biri haline geldiğini göstermektedir (Ateş ve Boz, 
2015: 65). Turizm ve teknoloji yıllardır birlikte gelişme gösteren ve ilerleyen endüstrilerdir 
(Buhalis ve Law, 2008: 609). Günümüzde birçok yerli ve yabancı turist, turizm faaliyetlerine 
katılmadan önce gideceği destinasyon ve turizm işletmesi ile ilgili internet üzerinden detaylı 
araştırma yapmakta ve yaptığı bu araştırma neticesinde turizm faaliyetlerine katılma ya da 
katılmama kararı almaktadır. 

Sürekli gelişimini devam ettiren bilgi ve iletişim teknolojileri, hizmet endüstrisinde faaliyet 
gösteren birçok işletme için önemli bir unsur haline gelmiştir (Dalgın ve Karadağ, 2013: 135). 
Bu endüstride faaliyet gösteren önemli işletmelerden biri de seyahat acenteleridir. Seyahat 
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acenteleri turizmdeki dağıtım sistemi içerisinde turist ve işletme arasındaki bağlantıyı 
sağlayan perakendeci işletmelerdir. Bu noktada seyahat acentelerinde özellikle son yirmi yılda 
internet uygulamalarına yönelik önemli gelişmelerin olduğu söylenebilir (Sarıışık ve Akova, 
2006: 129).  

Tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, tüketici alışkanlıkları da zamanla değişim 
göstermiştir. Önceleri insanlar seyahat acentelerine giderek tatil planlamasını yaparken, 
teknolojinin gelişimi ile birlikte günümüzde acenteye gitmeden, bu işletmelerin web sitesi 
üzerinden kendi bütçesine ve isteklerine uygun tatil planlamalarını kendileri 
gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla turizm endüstrisinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri 
için, özellikle de enformasyon, rezervasyon, tur organizasyonları, bilet satış işlemleri gibi 
spesifik görevleri olan seyahat acenteleri için web sitelerinin önemi daha da artmıştır. Diğer 
yandan, potansiyel turistin talep ettiği ürünü satın almadan önce o ürünle ilgili farklı iletişim 
platformlarında paylaşılan bilgileri araştırması, karşılaştırma yapması ve bu bilgilere güven 
duyması (Zhou, 2004: 6) da bilgi teknolojilerinin turizm endüstrisinde önemli bir iletişim 
kanalı haline geldiğinin önemli bir göstergesidir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amaçları; 
seyahat acentelerinin web sitelerinin belli ölçütlere göre değerlendirilmesi ve bu işletmelerde 
bilgi teknolojilerinin mevcut kullanım durumunun belirlenmesidir.  

Belirtilen bu amaçlara ulaşmak için, İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve web sitesine sahip 
olan toplam 172 seyahat acentesinin internet sayfaları tek tek ziyaret edilmiş ve her bir sitenin 
içeriği daha önce belirlenen web sitesi değerlendirme ölçeğine göre incelenmiştir. Çalışma iki 
bölüm olarak tasarlanmıştır. İlk bölümde konuya ilişkin kavramlara değinilmiş, konu ile ilgili 
literatür hakkında bilgi verilmiş ve benzer çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci 
bölümünde ise, İstanbul ilinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin web siteleri 
değerlendirilerek araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.  

 
1. TEORİK ARKAPLAN 
1.1. Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Seyahat Acenteleri 
Turizm endüstrisinde bilgisayar kullanımı 1980’li yıllarda başlamıştır. Bilgi teknolojileri 
uygulamalarına özellikle internetin de eklenmesi (Law ve Lau, 2000: 170) ile 1990’lı yılların 
ortalarından bu yana iletişim ağı gelişmekte ve internet kullanımı her yıl ikiye katlanarak 
büyümektedir (Tan vd., 2004: 83). Dijital pazarlama ajansı We Are Social’ın hazırladığı 2017 
raporuna göre; Türkiye’de nüfusun %60’lık kısmını oluşturan 48 milyon kişi internete 
bağlanmaktadır. Rapora göre Türkiye’de 2016 Ocak ayından bu yana internet kullanıcı 
sayısının %4 artış ile 2 milyon kişi, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının ise %14 ile 6 
milyon kişiye ulaştığı belirtilmiştir. Raporda, Türkiye’deki teknolojik cihaz kullanıcılarının 
%95′nin cep telefonu sahibi olduğu, %75′inin ise akıllı telefon kullandığı belirtilirken, dizüstü 
ve masaüstü bilgisayar kullanımı oranının %51 olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların gün 
içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında geçirdikleri, 3 saatini telefon üzerinden 
internete bağlanarak, diğer 3 saatini de sosyal medya platformlarında geçirdiği bilgileri, 
raporda öne çıkan diğer konulardır (wearesocial.com/uk, 2017). Rapordan da anlaşılacağı 
üzere, dünyada ve ülkemizde internet kullanım oranlarında geçmişten günümüze önemli bir 
artış olduğu görülmektedir. 
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Bilgi teknolojilerinin en önemli kullanıcılarının olduğu alanlardan biri de turizm endüstrisidir. 
Özellikle internet, turistlerin yanı sıra turizm işletmeleri için de en önemli iletişim 
araçlarından birisidir (Wang, 2004: 71). Web kullanıcılarının giderek artmasıyla birlikte, 
turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin birçoğu daha fazla kitleye ulaşmak için, 
kendilerine ait web siteleriyle internet ortamındaki yerlerini almaktadır (Hançer ve Ataman, 
2006: 193).  

Seyahat acenteleri; tüketici memnuniyetini sağlayarak kazanç elde etme amacıyla turistlere 
enformasyon sağlama, turistik ürün satışına aracılık etme, turizm işletmeleri tarafından 
oluşturulan ürünleri pazarlama ve turistik ürün ile tüketicisi turist arasında ilişki kurma 
konularında faaliyet gösteren işletmelerdir (Zengin vd., 2017: 11). Bu işletmeler turistik ürün 
ve hizmetleri hem bir arada hem de ayrı ayrı tüketicilere sunabilmektedir (Yüksek, 2013: 58). 
Sundukları bu hizmetleri hem yerel hem de online (çevrimiçi) olarak yerine getirebilen 
seyahat acentelerinin yerli ve yabancı turistlere yönelik paket tur, tanıtım, bilgilendirme, 
pazarlama ve satış amaçlı faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandığı araçlardan biri de web 
siteleridir. İnternetin, web sitelerinin ve web 2.0 araçlarının, bilgi paylaşımı, etkileşimi ve 
iletişimi için önemli birer araç oldukları bilinen bir gerçektir. Web, internet üzerinde en fazla 
kullanılan ve çeşitli sistemlerden yararlanarak, kullanıcıya her türlü bilgiyi ulaştırabilen, ideal 
bir ara birimdir (Doğan ve Morkoç, 2015: 100).  

Bilgi, turizm endüstrisinin önemli öğelerinden biri olan seyahat hizmetlerinin can damarıdır, 
dolayısıyla bilgi iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı seyahat işletmeleri için oldukça 
önemlidir. Küreselleşme olgusunun da etkisiyle tüm endüstrilerde artan bilgi teknolojilerinin 
kullanımı turizmde de giderek yayılmakta, bu endüstri bünyesinde faaliyet gösteren hiçbir 
işletme bilgi teknolojilerinin etkisine karşı tepki koyamamaktadır (Buhalis, 1998: 411). 
İnternet ve bilgi teknolojilerinin artan kullanımı bu değişimlere karşı son derece hassas bir 
yapıda olan turizm endüstrisindeki seyahat işletmelerinin hizmet ve faaliyetlerinde kısmen bir 
değişimin meydana gelmesine yol açmıştır (Cesur ve Boz, 2015: 123).  

İnternet, geçmişte daha çok veri kaynağı olarak kullanılırken, günümüzde ürün satışlarına 
imkân sağlayan işletmeler için önemli bir araç haline gelmiştir. Seyahat ile ilgili hizmetlerin 
internet aracılığıyla kolay ulaşılabilir hale gelmesi, aynı destinasyona ilişkin farklı hizmetlerin 
internet yoluyla kolay bir şekilde kıyaslanabilmesi, tur ve bilet satışının gerçekleştirilebilmesi 
seyahat hizmetlerinde internet kullanımını artıran etkenlerdendir (Babacan vd., 2008: 13).  
Artık günümüzde seyahat acentelerinin büyük çoğunluğu bilgi teknolojilerinin olanaklarından 
yararlanmaktadır. Sürdürülebilir rekabetin kaçınılmazı olan teknoloji, seyahat acenteleri için 
önemli bir unsur haline gelmiştir (Yüksek, 2013: 58). Rekabetin yoğun yaşandığı turizm 
endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin, değişen müşteri profilinin istek ve 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, bununla birlikte piyasadaki rakipleriyle rekabet edebilmesi için 
bilgi teknolojilerinden önemli ölçüde yararlanması gerekmektedir.  

Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin ürünlerini talep eden tüketicilerin bu 
tercihleri öncesinde internet ortamında hizmet veren işletmeleri ve işlemleri sıklıkla 
kullanmaktadır. İlgi duydukları konu ve elde etmek istedikleri bilgi ile ilgili araştırmaları 
internet aracılığıyla yapan tüketicilere ulaşmak için turizm işletmelerinin bilgi teknolojilerini 
kullanmaları artık bir mecburiyet haline gelmiştir (Akyol ve İbiş, 2017: 298). Etkin kullanılan 
bilgi teknolojileri turizm işletmeleri için önemli birer tanıtım aracı haline gelmiştir. Başarılı 
bir web yönetimi, güncel ve etkili paylaşımlar, ilgi çekici içerik, göz alıcı görüntüler bilgi 
teknolojilerini kullanan tüketicilerin dikkatini çeken, işletmeye ilgilerini artırabilecek 
uygulamalardır (Zengin ve Akyol, 2018: 275).   
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1.2. Konu İle İlgili Farklı Araştırmalar 
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin (konaklama, seyahat, ulaştırma ve diğer) 
web sitelerini incelemeye yönelik daha önce birçok çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. 
Yapılan çalışmaların (Connoly vd., 1998; Wei vd., 2001; Karamustafa vd., 2002; Haşıloğlu ve 
Karaman, 2006; Boylu ve Tuncer, 2008; Bayram ve Yaylı, 2009; Karamustafa ve Öz, 2010; 
Çubukçu, 2010; Ateş ve Boz, 2015) ağırlıklı olarak otel işletmelerinin web sitelerini 
incelemeye yönelik olduğu gözlemlenmiştir. Seyahat işletmelerinin web sitelerini 
değerlendirmeye yönelik yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. Özellikle 
seyahat acentelerine yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara aşağıda yer 
verilmeye çalışılmıştır.  

Law vd., (2002), internetin Hong Kong'daki seyahat acentelerine ne tür etkileri olduğuna 
yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; seyahat acentelerinin 
internet uygulamaları konusunda olumlu tutumlara sahip oldukları ve internetin seyahat 
acentelerinin aracılığını yok etme potansiyel tehdidinden etkilenmediği sonucunu elde 
etmişlerdir. Bir diğer seyahat acentelerine yönelik yapılan çalışmada Law ve Wong (2003), 
tüketiciler için başarılı bir seyahat web sitesinde en önemli faktörlerin sırasıyla güvenli ödeme 
yöntemleri, ürün ve hizmetler için farklı fiyat aralıklarının olmasını belirlerken, en az önemli 
olan faktörün ise, Asya-Pasifik’teki yolcular için özel tasarlanmış web sitesinin olması 
sonucunu elde etmişlerdir. 

Uluslararası bir pazarlama aracı olarak internetin seyahat işletmeleri açısından önemi ve 
kullanımı üzerine Antalya’da faaliyet gösteren 104 A grubu seyahat acentesi üzerine 
gerçekleştirilen çalışmada (Akkılıç, 2004), acentelerin %53,8’inin internet üzerinden hiç satış 
yapmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ödeme işlemleri açısından bilgisayarlardan 
faydalanan acente sayısının 23 (%22,1), faydalanmayan acente sayısının ise 81 (%77,9) 
olduğu tespit edilmiştir. 

Seyahat acenteları üzerinde internetin rolü ve önemini belirlemeye yönelik bir başka 
araştırmada ise (Sarıışık ve Akova, 2006), İstanbul’da faaliyet gösteren 148 A grubu seyahat 
acentesi üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen acentelerin %87,2’sinin 
internet sayfasına sahip olduğu, internet sitesinin hazırlanmasında işletme içerisinden uzman 
bir personelden yararlanıldığı veya işletme dışından danışmanlık hizmeti alarak oluşturdukları 
ortaya çıkmıştır. İnternet kullanımının en önemli gerekçeleri olarak; kolay ulaşılabilir olma 
olanağı oluşturması, müşteri ile iletişimi kolaylaştırması, işletmeye yeni müşteriler 
kazandırması gibi sonuçlara ulaşmıştır. Acentelerin internet sayfalarında en çok sunulan 
hizmetlerin ise; işletme bilgileri, rezervasyon bilgileri, satış fiyatları ve politikaları olduğu 
araştırmanın diğer sonuçlarındandır.  

Hançer ve Ataman (2006), Ege bölgesindeki seyahat acentelerinde internet teknolojilerindeki 
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan web sitelerinin bazı değerlendirme ölçütlerini 
kullanarak, bu sitelerin yeterlilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda, Ege bölgesinde faaliyet gösteren A ve Geçici A 
grubu toplam 136 seyahat acentesinin büyük çoğunluğunun (%91,9) interneti, müşterilerine 
işletme hakkında bilgi sunma, turlar ile ilgili bilgi vermede kullandıkları ve bu kullanım 
sırasında e-posta uygulamasından yararlandıkları sonucunu elde etmişlerdir. 

Müşteri ilişkisi yönetiminde internet kullanımının seyahat acenteleri üzerinden 
değerlendirilen bir araştırmada (Korkmaz, 2006) ise, internetin müşterilerle iletişimi 
kolaylaştırdığı, bununla birlikte işletmede meydana gelen gelişmelerden anında müşterilerin 
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de haberdar edilebilmesi ve bireysel olarak hizmet sunumunu kolaylaştırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca internet üzerinden yapılan müşteri ilişkisi geliştirme çabalarının, müşteri 
ve işletme arasında olumlu geri dönüşlere ulaşma imkânını sunduğu sonucu elde edilmiştir.  

Babacan vd.’nin (2008), İzmir’de yer alan seyahat acentelerinin pazarlama iletişimi ve halkla 
ilişkiler uygulamalarında interneti kullanımı üzerine yapılan bir araştırmadan elde ettikleri 
sonuçlara göre bu işletmelerin interneti yeterince etkin ve çeşitli alanlarda kullanmadıkları 
tespit edilmiştir.  

Abou-Shouk vd., (2013), Mısır’daki seyahat acentelerinin interneti benimseme ve 
benimsememe üzerine yaptıkları araştırmalarında, bu işletmelerin interneti; bilgi sağlama, 
rekabet avantajı elde etme, satış ve gelirlerini arttırma ve pazarlama faaliyetleri gibi 
nedenlerle benimsedikleri, diğer taraftan ise sınırlı kaynaklar, yetersiz iş gücü, kamu ve 
müşteri altyapısının hazır olmaması gibi nedenlerle de internet teknolojilerini 
benimsemedikleri ortaya çıkmıştır. 

Tetik ve Polat’ın (2014), İzmir’de faaliyet gösteren seyahat acentelerinin web sitelerini içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirdikleri çalışmada, web sitesi olan işletmelerin internetin 
sunmuş olduğu imkânlardan yeterli düzeyde yararlanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 
zamanda, işletmeler web sitelerinde işletme hakkında bilgi sunma konusunda oldukça yeterli 
iken, müşteri hizmetleri ile ilgili bilgiler başta olmak üzere, ilgili linkler, çevrimiçi 
rezervasyon gibi konularda yetersiz oldukları sonuçlarını elde etmişlerdir. 

Seyahat acentelerinin web sitelerini kullanma düzeyi Doğan ve Morkoç (2015) tarafından 
“Çanakkale 2015” teması ile gerçekleştirilmiştir. Turizmde etkili olan ve yerli-yabancı 
turistleri yönlendiren acentelerin  “Çanakkale 2015” teması üzerinden web sitelerini hangi 
düzeyde kullandıklarını belirlemeye çalışılan araştırmada, bu işletmelerin Çanakkale 2015 
temasını çok etkin bir şekilde kullanmadıkları; yabancı turistlere yönelik çalışan acentelerin 
diğer acentelere göre biraz daha iyi durumda olsa da internet ve web sitelerini etkili bir araç 
olarak değerlendirilmedikleri sonucuna ulaşmışlardır.  

Literatürde turizm endüstrisinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin web sitelerini 
incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; 
acentelerin web sitelerini etkin bir şekilde kullanamadıklarını, web sitelerinde rezervasyon, 
çevrimiçi satış gibi bölümlerin yetersiz kaldığı, buna karşın web sitelerini ağırlıklı olarak 
işletme hakkında bilgi sunma konusunda kullandıkları görülmektedir. 

 

2. YÖNTEM 
Çalışmanın bu bölümünde kapsam, örnekleme yöntemi, veri toplama ve analiz teknikleri 
detaylı olarak açıklanmaktadır. 

2.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren IATA üyesi A Grubu seyahat acentelerinin web sitelerini 
belirli ölçütlere göre incelenerek değerlendirilmesi ve seyahat acentelerinde bilgi 
teknolojilerinin kullanım durumunun belirlenmesi, bu çalışmanın temel amacıdır. Bilgi 
teknolojilerinin kullanımının pazarlama ve satış açısından etkili olduğu günümüzde 
acentelerin bu alandaki eksikliklerini ortaya çıkarmak, ayrıca pazarlama ve satışta önemli bir 
konuma yükselen web sitelerinin erişilebilirlik ve kullanım açısından değerlendirmek 
çalışmayı bu yönüyle de önemli kılmaktadır.  
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2.2. Çalışmanın Evren ve Örneklemi 
Evren, araştırmacının çalışma alanını oluşturan, örneğini seçtiği ve edindiği sonuçları 
genelleştireceği gruptur (Altunışık ve diğerleri, 2012: 132). Bu çalışmanın evreni İstanbul’da 
faaliyet gösteren IATA üyesi A Grubu 245 seyahat acentesidir. Çalışma evreni olarak İstanbul 
destinasyonun tercih edilme sebepleri; İstanbul’un Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin en çok 
tercih ettiği destinasyon olması (İKTM, 2016: 4) ve ülkemizde faaliyet gösteren seyahat 
acentelerinin yaklaşık %35’inin İstanbul’da yer almasıdır (tursab.org.tr, 2017). Çalışma 
evreninin tamamına erişim sağlanabileceği düşünüldüğünden örnekleme yöntemine 
gidilmemiş ve tam sayım yapılmıştır. Çalışma evreni olan 245 acenteden web sitesi olmayan 
ve web sitesi yapım aşamasında olan toplam 73 acentenin web sitesi incelenememiştir. Bu 
nedenle çalışma örneklemimizi 172 acente oluşturmaktadır.  

2.3. Çalışmanın Yöntemi  
Araştırmada, seyahat acentelerinin web sitelerinde bulunan özellikler nitel araştırma 
yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. İçerik analizi; 
dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtlarının karakterize edilmesi ve 
karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir (Altunışık vd., 2012: 324). Veri toplama yöntemi 
olarak ikincil verilerden yararlanılan çalışmada, web sitelerinin değerlendirilmesiyle ilgili 
daha önce yapılan araştırmalar incelenmiş ve bir değerlendirme formu geliştirilmiştir. Form, 5 
ana başlıktan oluşmakta olup 37 ölçüt içermektedir. Örneklem içerisinde yer alan seyahat 
acentelerinin web siteleri, geliştirilen 37 ölçüt dâhilinde 12 ila 30 Eylül 2017 tarihleri arasında 
ilgili acentelerin web siteleri ziyaret edilerek incelenmiştir. 

 
3. BULGULAR 
3.1. Araştırma Bulguları ve Yorumlanması 
Çalışmada İstanbul’daki IATA üyesi A grubu seyahat acentelerinin web siteleri; işletmenin 
temel bilgileri, rezervasyon hizmetleri, acentenin ürün bilgilendirmesi, iletişim bilgileri ve site 
yönetimi olmak üzere beş temel başlık ve bu başlıkları oluşturan toplamda 37 ölçüt 
kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. 

3.2. İşletmenin Temel Bilgileri 
Tanıtım fotoğrafları, ilgili birimlerin e maili, hakkımızda, logo, amblem, slogan ve müzik 
ölçütleri altında incelenen işletmenin temel bilgileri ile ilgili veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Acenteler İle İlgili Temel Bilgiler 
 

Temel Bilgiler 
n % 

Var Yok Var Yok 
Tanıtım Fotoğrafları 147 25 85,5 14,5 
İlgili Birimlerin E-Maili 45 127 26,2 73,8 
Hakkımızda 159 13 92,4 7,6 
Logo 162 10 94,2 5,8 
Amblem 161 11 93,6 6,4 
Slogan 88 84 51,2 48,8 
Müzik 9 163 5,2 94,8 
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde işletmenin temel bilgilerini ifade eden bölümlerin büyük 
çoğunluğunun incelenen acentelerin web sitelerinde yer aldığı görülmektedir. İşletmenin 
yaptığı işi kısaca tanıtan fotoğraflar, işletme hakkında temel olarak bilgi edinilecek 
hakkımızda ölçütü, işletmeyi ayırt etmeyi ve tanımayı kolaylaştıracak işletme logosu gibi 
konular, incelenen acentelerin web sitelerinin tamamına yakınında yer almaktadır. Web sitesi 
incelenen acentelerin 88’inde (%51,2) slogan ölçütü yer alırken, 84’ünün (%48,8) web 
sitesinde bu ölçüte yer verilmemiştir. İlgili birimlerin e-mail adres ve müzik ölçütlerinin çok 
az sayıda acentenin web sitesinde yer aldığı tespit edilmiştir. 

3.3. Rezervasyon Hizmetleri 
Çevrimiçi rezervasyon, e posta ile rezervasyon, güvenli çevrimiçi ödeme, fiyat bilgisi, iletişim 
formu, kampanya bilgileri, rezervasyon hattı, güvenlik bilgisi, çevrimiçi müşteri hizmetleri 
ölçütleri altında incelenen rezervasyon hizmetleri ile ilgili verilere Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2: Acentelerin Hizmet Verdiği Rezervasyon Konu Başlıkları 
 
Rezervasyon Hizmetleri 

n % 
Var Yok Var Yok 

Çevrimiçi Rezervasyon 53 119 30,8 69,2 
E-Posta ile Rezervasyon 74 98 43 57 
Güvenli Çevrimiçi Ödeme 22 150 12,8 87,2 
Fiyat Bilgisi 97 75 56,4 43,6 
İletişim Formu 139 33 80,8 19,2 
Kampanya Bilgileri 63 109 36,6 63,4 
Rezervasyon Hattı 51 121 29,7 70,3 
Güvenlik Bilgisi 22 150 12,8 87,2 
Çevrimiçi Müşteri Hizmetleri 29 143 16,9 83,1 

Tablo 2’ye göre; iletişim formu oluşturma ölçütünün çalışma örneklemini oluşturan seyahat 
acentelerinin %80,8’inin (139) web sitesinde yer aldığı görülmektedir. Rezervasyon 
hizmetleri ile ilgili öne çıkan bir diğer ölçüt olan ürün ya da hizmetlere ilişkin fiyat bilgisinin 
acentelerin %56,4’ünün (97) web sitesinde yer aldığı verilerde görülmektedir. Çevrimiçi 
rezervasyon, e-posta ile rezervasyon, güvenli çevrimiçi ödeme, kampanya bilgileri, 
rezervasyon hattı, güvenlik bilgisi, çevrimiçi müşteri hizmetleri bölümleri ilgili acente web 
sitelerinin %50’den daha az bir kısmında olduğu bilgisi Tablo 2’de yer almaktadır. Sonuç 
itibarıyla, söz konusu acentelerin web sitelerinde tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen 
ve tüketiciler için önemli olan bu ölçütlere çok fazla önem verilmediği belirlenmiştir.   

3.4. Acentenin Ürün Bilgilendirmesi 
Tur programı, fiyata dâhil olan ve olmayan hizmetler, ürün görselleri, filtreleme, çevrimiçi 
katalog, misafir deneyimi, bağlı acentelerin linkleri, bağlı acentelerin adresleri ölçütleri, 
acentenin ürün bilgilendirmesi başlığı altında incelenmiş ve Tablo 3’te bu verilere yer 
verilmiştir. 
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Tablo 3: Acentelerin Ürün Bilgilendirmesi 
 
Ürünler Hakkında Bilgiler 

n % 
Var Yok Var Yok 

Tur Programı 102 70 59,3 40,7 
Fiyata Dâhil Olan ve Olmayan Hizmetler 87 85 50,6 49,4 
Ürün Görselleri 96 76 55,8 44,2 
Filtreleme 40 132 23,3 76,7 
Çevrimiçi Katalog 28 144 16,3 83,7 
Misafir Deneyimi (Feedback) 21 151 12,2 87,8 
Bağlı Acentelerin Linkleri 17 155 9,9 90,1 
Bağlı Acentelerin Adresleri 57 115 33,1 66,9 

Tablo 3’teki bilgiler doğrultusunda, tur programı ölçütü 102 acentenin (%59,3) web sitesinde 
mevcut iken, ürün görsellerinin 96 (%55,8), fiyata dâhil olan ve olmayan hizmetlerin ise 87 
(%50,6) acentenin web sitesinde yer verildiği görülmektedir. Bir diğer önemli ürün 
bilgilendirme ölçütü de filtrelemedir. Acentelerin turlarını, sattıkları ürünlerini; ay, yıl, fiyat 
veya gidilmek istenen destinasyona göre daraltarak aramasına imkân sağlayan bu ölçüt, 
birçok acente web sitesinde yer almamaktadır (132 / %76,7). Sattıkları ürünlerin görsellerini 
çevrimiçi katalogla sunma, müşterilerin acente ile daha önce yaşadıkları deneyimlerini 
paylaşabilecekleri müşteri deneyimi ve bağlı acentelerin web adresleri, ulaşım adresleri gibi 
diğer ürün bilgilendirme ölçütleri, çalışmaya katılan A grubu seyahat acentelerinin %35’in 
altında oranlarla web sitelerinde yer verdikleri bilgiler olarak tespit edilmiştir. 

3.5. İletişim Bilgileri 
E-posta, telefon, faks, adres, basında biz, çağrı merkezi, sosyal medya ölçütleri altında 
incelenen ölçütler ile ilgili detaylı veriler Tablo 4’ü oluşturmaktadır. 

Tablo 4: Acentelerin İletişim Bilgileri 
 
İletişim Bilgileri 

n % 
Var Yok Var Yok 

E-Posta 166 6 96,5 3,5 
Tel 171 1 99,4 0,6 
Faks 161 11 93,6 6,4 
Adres 169 3 98,3 1,7 
Basında Biz 15 157 8,7 91,3 
Çağrı Merkezi 39 133 22,7 77,3 
Sosyal Medya 125 47 72,7 27,3 

Tablo 4 incelendiğinde acentelerin tamamına yakın bir kısmının web sitelerinde iletişim 
bilgilerine yer verdiği görülmektedir. E-posta, telefon numarası, fax ve işletme ulaşım adresi 
gibi ölçütlerin acentelerin web sitelerinin %90’nın üzerinde yer aldığı görülmektedir. İşletme 
hakkında basında çıkan haberler ile ilgili bilgilere yer verilen basında biz ve acentelerin 
tüketicilerle iletişimini kuvvetlendirmesine imkân sağlayan çağrı merkezi ölçütleri çok az 
sayıda acentenin web sitesinde yer aldığı Tablo 4’te dikkat çeken diğer bir bilgidir. Son 
yıllarda popüler olan, hızla yaygınlaşan ve işletmelerin web pazarlamasında önemli araçlardan 
biri olan sosyal medya ise acentelerin %72,7’sinin (125) web sitesinde yer almaktadır. 
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3.6. Site (Web Sayfa) Yönetimi 
Site haritası, site içi arama motoru, site üyeliği, yabancı dil seçenekleri, ilgili linkler, arama 
motorunda bulunma ölçütleri ile incelenen site yönetimi başlığı ile ilgili bilgiler Tablo 5’te yer 
almaktadır. 

Tablo 5: Acentelerin Site Yönetimi 
 
Web Sayfa Yönetimi 

n % 
Var Yok Var Yok 

Site Haritası 27 145 15,7 84,3 
Site İçi Arama Motoru 37 135 21,5 78,5 
Site Üyeliği 34 138 19,8 80,2 
Yabancı Dil Seçenekleri 46 126 26,7 73,3 
İlgili Linkler 53 119 30,8 69,2 
Arama Motorunda Bulunma 167 5 97,1 2,9 

Tablo 5 incelendiğinde, işletme web adresinin genel bir bakış açısını ifade eden site haritası, 
site içerisinde istenileni bulma hızını artıran ve kolaylaştıran site içi arama motoru, 
müşterilerin web adresi vasıtasıyla acente ile bağını kuvvetlendiren site üyeliği, acentelerin 
uluslararası birçok müşteriye hizmet vermesini kolaylaştıran web yabancı dil seçeneği, 
acentelerin bağlı olduğu IATA, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava 
Yolları (THY) gibi özel veya kamu kurumlarının web adreslerine ulaşımı hızlandıran site 
içerisi ilgili linklerin işletmelerin web sitelerinin çok az kısmında bu bilgilerin yer aldığı 
görülmektedir. Tablo 5’te öne çıkan bilgi, A grubu seyahat acentelerinin Google, Yandex gibi 
arama motorlarında bulunma oranının %97,1 (167 adet) gibi tamamına yakın bir oran 
olmasıdır. Bu oran arama motorlarına işletme ismi yazıldığı zaman bulunan sonuçtur. 

Dünya ve ülke genelinde hizmet veren turizm işletmelerini birbirine bağlayan, bu işletmelerin 
tüketicilerine güncel ve doğru bilgilerle ulaşmasını sağlayan bilgi teknolojileri uygulamaları, 
günümüz pazarlama koşullarının olmazsa olmazı haline gelmiştir. Özellikle internet 
teknolojisi, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin küresel ölçekte 
tanınmalarına, dolayısıyla da satışlarını artırmalarına imkân sağlayan bir uygulamadır. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler birçok endüstriyi önemli ölçüde 
etkilediği gibi, turizm de yaşanan bu küreselleşme olgusunun uzantılarından etkilenmiştir. 
Yaşanan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde dünyada ve Türkiye’de 
internet kullanan kişi sayısı geçmişten günümüze dek önemli bir oranda artış göstermiştir. 
Global turizm hareketlerinde artık, tüketiciler tatile çıkmadan önce gitmeyi planladığı 
destinasyon ile ilgili internet üzerinden detaylı araştırma yapmakta, gideceği destinasyona 
karar verirken bilgi teknolojilerini sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla turizm endüstrisinde 
faaliyet gösteren seyahat acentelerinin web sitelerini tüketicilerin kullanımına uygun ve 
kullanışlı bir şekilde tasarlaması, bu işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan 
hareketle yapılan bu çalışmada İstanbul ilinde faaliyet gösteren IATA üyesi A Grubu seyahat 
acentelerinin web sitelerinin belirli ölçütlere göre incelenerek değerlendirilmesi ve seyahat 
acentelerinde bilgi teknolojilerinin kullanım durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Araştırma sonuçlarına göre; işletmenin temel bilgilerini ifade eden ölçütlerin büyük 
çoğunluğu incelenen acentelerin web sitelerinde yer almaktadır. Elde edilen bu sonuç, Tetik 
ve Polat’ın (2014) İzmir’de seyahat acentelerine yönelik yapmış oldukları çalışmanın 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. İşletmenin sunduğu ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi 
veren ‘fotoğraflar’, işletme hakkında bilgi edinilebilecek ‘hakkımızda’, işletmenin diğer 
işletmelerden farkını ortaya koyan ‘işletme logosu’ gibi ölçütlerin acentelerin büyük bir 
kısmının web sitesinde yer aldığı tespit edilmiştir. Bu durum, acentelerin müşteri ile ilişkisini 
kuvvetlendirmekte ve müşterilerin acente hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmaktadır. 
Ayrıca ilk aşamada müşteri zihninde yer tutma açısından önemli olan ‘reklam müziği’ ve 
‘slogan’ ölçütleri incelenen acente web sitelerinin çok az bir kısmının web sitesinde yer 
almaktadır. Bu durum acentelerin web sitelerindeki önemli eksikliklerden biri olup üzerinde 
durulması gereken bir konu olarak göze çarpmaktadır. Çünkü reklam müziği ve slogan 
hizmetleri; ürünün, işletmenin ve markanın akılda kalmasını kolaylaştıran önemli bir reklam 
aracıdır. Özel olarak dillere dolanır nitelikte hazırlanan reklam cıngılları hafızalara kazınarak 
ürünün akılda kalıcılığını artırmaktadır (İplikçi, 2015: 75). Bu nedenle acentelerin bu eksikliği 
bir an önce gidermesi gerekmektedir.  

Acentelerin web sitelerinde rezervasyon hizmetleri ile ilgili ölçütlere çok önem vermediği 
anlaşılmıştır. Çevrimiçi rezervasyon, e-posta ile rezervasyon, güvenli çevrimiçi ödeme, 
kampanya bilgileri, rezervasyon hattı, güvenlik bilgisi ve çevrimiçi müşteri hizmetleri gibi 
ölçütlerin incelendiği acente web sitelerinin çok az bir kısmında yer aldığı belirlenmiştir. Bu 
durum acentelerin internet üzerinden etkin bir pazarlama yapamamasına neden olabilir. 
Acentelerin web sitelerinde müşterinin ürünü satın almasını sağlayacak rezervasyon 
hizmetlerinin ve kampanya bilgilerinin olmayışı; turistik ürün ve hizmetlere ilişkin yeterli ve 
açık bir şekilde fiyat bilgisinin olmamasına, bu durumda da işletmelerin ürünlerini kitlelere 
ulaştırmasına engel teşkil edebilir ve en önemlisi de acentelerin müşteri kaybetmesine yol 
açabilir.  

Acentelerin sattıkları ürünler hakkında detaylı bilgi vermesini ifade eden acente bilgilendirme 
ölçütü; tur programları, fiyata dâhil olan ve olmayan hizmetlerin detaylı bilgilendirilmesi ve 
turun görselleri incelenen acente web sitelerinin %50’ye yakınının web sitesinde yer 
almaktadır. Fakat bu durum acenteler için yeterli değildir. Ürün ve hizmetlerin gün, ay, yıl, 
fiyat ve konum gibi bilgilerini daraltarak aramayı ifade eden filtreleme ölçütü yarıya yakın 
acentenin web sitesinde bulunmamaktadır. Bu durum acentelerin ya ürün ve hizmet 
eksikliğinden ya da web adreslerindeki noksanlıktan kaynaklanabilir. Ayrıca müşteri 
memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini ifade edebileceği geri bildirim (feedback) ölçütü 
çok az sayıda acentenin web sitesinde yer almaktadır. Özellikle acentelerin sundukları turistik 
ürün ve hizmetlere ilişkin müşteri geri bildirimlerini almaları, eksikliklerini gidermeleri 
açısından son derece önemli bir husustur.   

Acentelerin iletişim bilgilerini içeren ölçütler; e-posta adresleri, ulaşım bilgileri, telefon, fax 
ve sosyal medyadır. Bu bilgiler örneklem dâhilindeki hemen hemen tüm web sitelerinde 
büyük oranda mevcuttur. İşletmenin saygınlığını artıracak ‘basında biz’ gibi tanıtım linkleri 
çok az sayıda işletmenin web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca müşteri istek ve şikâyetlerini 
ulaştırabileceği çağrı merkezi de az sayıda acentenin web sitesinde yer almaktadır. Son 
yıllarda trendi bir hayli yüksek olan sosyal medya kullanımı acenteler tarafından da kabul 
görmüş ve acentelerin web sitelerinin büyük çoğunluğunda sosyal medya hesaplarına ilişkin 
bilgilere yer verilmiştir. 
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Web sitelerin genel görüşünü, kuş bakışını ifade eden site haritası, site içerisinde istenileni 
hızlıca bulmayı kolaylaştıran site içi arama motoru, siteye dolayısıyla acenteye bağlılığı ifade 
eden site üyeliği az sayıda acentenin web sitesinde yer almaktadır. Bu durum müşterilerin ve 
siteyi ziyaret eden kişilerin işini zorlaştırmakta, bu durum acenteler için olumsuz sonuçlara 
yol açabilmektedir. Ayrıca uluslararası alanda faaliyet göstermeyi ve tanıtımı kolaylaştıran 
yabancı dil seçeneği de çok az sayıda acentenin web sitesinde yer almaktadır. Yabancı dil 
seçeneği ve site içi arama motoru ölçütlerinin acentelerin web sitelerinde çok fazla önem 
vermedikleri kısımlar olduğu dikkat çekmektedir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç, diğer 
çalışmalardan (Hançer ve Ataman, 2006; Cesur ve Boz, 2015) elde edilen sonuçlarla 
uyumludur. İşletmelerin ilgili olduğu IATA, TÜRSAB, THY gibi ilgili birimlerin web 
adresleri ve ulaşım linkleri ölçütleri de az sayıda acentenin web sitesinde yer almaktadır. Son 
olarak arama motorunda bulunma konusu neredeyse bütün acenteler tarafından önemli 
görülmüş olmalı ki %100’e yakın bir oranda (%97,1) arama motorlarında işletme ismi 
yazıldığı takdirde bulunma sağlanmaktadır.  

Gerek bundan önceki benzer çalışmalar da gerekse de mevcut çalışmada, turizm endüstrisinde 
faaliyet gösteren seyahat acentelerinin web sitelerini etkin ve verimli bir şekilde 
kullanamadıkları bilgisine ulaşılmıştır. Acentelerin turistik ürün ve hizmet satışlarını artırması 
için atması gereken en önemli adımlardan biri işletmelerine ait olan web sitelerini etkin ve 
verimli bir biçimde kullanmalarıdır. Özellikle fiyat, kampanya, rezervasyon ve çevrimiçi 
ödeme gibi ölçütlere doğrudan satışa etki eden ölçütlere web sitelerinde yer verilmesi 
kuşkusuz acentelerin gelirlerinde artış sağlayabilir. Ülkemizde faaliyet gösteren seyahat 
acentelerinin sadece yerel, bölgesel ve ulusal alanda değil, uluslararası alanda da rekabet 
edebilmesi, sadece yurt içi değil, yurt dışından da turist çekebilmesi için web sitelerinde dil 
seçenekleri ölçütüne yer vermeleri global turizm hareketleri açısından da son derece önem arz 
eden bir uygulamadır.  

Bu çalışma İstanbul ilinde faaliyet gösteren A grubu IATA üyesi seyahat acentelerinin web 
sitelerini incelemeye yönelik yapılmış bir çalışmadır. Daha sonra yapılacak benzer 
çalışmalarda örneklemin genişletilerek çalışmanın farklı destinasyonlarda da 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca çalışmanın, yeni kurulacak seyahat acentelerine, 
web sitelerinde kullanacakları ölçütlere vermeleri gereken önem hakkında fikir edinmelerine 
de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ADNAN 
MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

H. Betül ÖNGEN*  Ercan ÖNGEN† 
 

Öz 

Bu araştırmada; üniversite öğrencilerine yönelik finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisinin ve öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin sosyo-demografik 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Adnan Menderes 
Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiş olup, araştırma 
verilerinin analizi sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. 
Özellikle faiz, menkul kıymet, kredi kartlarının işlevi ve işleyişi ile finansal ürünlerin risk karşılaştırması 
konularında, öğrencilerin finansal okuryazar olmadıkları belirlenmiştir. Ancak, finansal okuryazarlık dersini alan 
dördüncü sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin, diğer öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeylerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısı ile finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyleri üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık,  Finansal Eğitim, Finansal Araçlar, Finansal Bilgi, Finansal Risk. 

 

THE FINANCIAL EDUCATION'S EFFECTS TO ON THE FINANCIAL LITERACY DEGREE OF 
THE UNIVERSITY STUDENT'S: ADNAN MENDERES UNIVERSITY AYDIN FACULTY OF 

ECONOMICS EXAMPLE 

 

Abstract 

In this study; it was aimed to determine whether the financial literacy education for university students affected 
the financial literacy degree of the students and whether the financial literacy degrees of the students varied 
according to the socio-demographic features. In this direction, an application was made to Adnan Menderes 
University Aydın Faculty of Economics students and it was determined that the financial literacy level of the 
students was low as a result of analysis of research data. Especially it has been determined that students are not 
financial literate in terms of comparing the function and function of interest, securities, credit cards and risk of 
financial products. However, it has been determined that financial literacy degree of fourth grade students taking 
financial literacy courses are higher than financial literacy degrees of other students. Hence, ıt is found that 
financial literacy education has a positive effect on students' financial literacy degree. 

Keywords: Financial Literacy, Financial Education, Financial Instruments, Financial Information, Financial Risk. 

 
GİRİŞ 
Günümüzde hayatın her alanında para vazgeçilmez bir ihtiyaç ve ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için gerekli bir araçtır. Paranın ve para yerine kullanılan finansal araçların tanınması ve doğru 
kullanımı, bireyin yaşamını finansal açıdan daha rahat sürdürebilmesine olanak sağlarken, aksi 
durumda önlenemez finansal sorunlar ile karşı karşıya kalmak kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. 
Dolayısı ile her bireyin asgari düzeyde finansal okuryazar olması, finansal risk ve sorunlardan 
korunmasına katkı sağlayacaktır. 
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Bireyin kişisel finansal işlemlerini yapabilecek asgari finansal bilgiye sahip olması (Lusardi, 
2008) olarak ifade edilen finansal okuryazarlık, özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren hem 
kurumsal anlamda hem de bilimsel anlamda önem verilen ve üzerinde durulan konulardan 
biridir.  

Çalışmada finansal okuryazarlık konusu literatür yardımı ile alınmış ve finansal okuryazarlık 
konusunda yapılan araştırmalar incelenerek, araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. 
Bu çalışmada finansal okuryazarlık eğitiminin, üniversite öğrencilerinin finansal bilgi ve 
okuryazarlık düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmış olup, bu doğrultuda 
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir uygulama 
çalışması yürütülmüştür. Uygulama sonucu elde edilen veriler SPSS 22.0 İstatistik Paket 
Programı yardımı ile analiz edilmiş, ulaşılan bulgular literatürden edinilen bilgiler 
doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırmadan ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, üniversite 
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin arttırılması için öneriler getirilmiştir. 

 

1. FİNANSAL OKURYAZARLIK 
Finansal okuryazarlık; bireyin kişisel tasarruflarını yönetebilmesi için asgari finansal bilgiye 
sahip olması, bireysel borç ve tasarruflarını yönetebilmesi, kişisel veya aile bütçesini 
yapabilmesi, kısa ve uzun vadeli finansal değerlendirme yaparak varlıklarını en etkin şekilde 
kullanması (Lusardi, 2008:3) olarak tanımlanabileceği gibi, bireylerin finansal konularda 
bilgiye dayalı doğru ve sağlıklı kararlar almasını sağlayan yeterlilik düzeyi (Alkaya ve Yağlı, 
2015:585) olarak da tanımlanabilir.  

Kavramı daha geniş bir bakış açısı ile ele alan Vitt ve arkadaşları finansal okuryazarlığı; bireyin 
maddi refahını etkileyebilecek finansal konular hakkında okuma analiz, yönetim ve bağlantı 
kurabilme becerisi olmakla birlikte aynı zamanda finansal kararlar alabilmeyi, finansal konuları 
tartışabilmeyi, geleceğe yönelik finansal planlar yapabilmeyi (bütçe) ve gerek ulusal ve gerekse 
küresel ekonomik koşullara göre pozisyon alabilmeyi kapsayan, finansal bilgiye sahip 
olabilmek (Vitt vd., 2000) şeklinde tanımlamaktadır.  

OECD bünyesinde yer alan ve dünya genelindeki öğrencilerin başarı ve bilgi düzeylerini 
değerlendiren PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)’ya göre finansal 
okuryazarlık; “bireylerin ve toplumun finansal refahını artırmak üzere, finansal bilgileri bilme; 
ilgili kavramları, riskleri ve becerileri anlama; bu bilgi ve anlayışı farklı finansal bağlamlarda 
etkili kararlar almak için kullanma güdüsü ve güvenine sahip olma” şeklinde tanımlanmaktadır 
(OECD, 2013). Finansal okuryazarlık kavramına ilişkin çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte, 
kavram üzerinde görüş birliği sağlanmış genel bir tanım bulunmamaktadır. Ancak tanımlar 
irdelendiğinde genel olarak finansal okuryazarlık kavramının, en basit ifade ile bireyin finansal 
bilgiye sahip olarak kişisel varlık ve borçlarını yönetebilme, planlama ve ekonomik koşullara 
göre davranabilme becerisi olarak tanımlandığını söylemek mümkündür.  

Gerek finansal araçların giderek artması, gerek zorlu ekonomik koşullar, gerek daha refah bir 
yaşam sürülebilmesi ve gerekse finansal bilincin gelişmesi açısında, finansal okuryazarlık 
giderek daha önemli bir hal almaktadır (Temizel, 2010:14). Özellikle para ve para yerine geçen 
finansal araçların doğru ve etkin kullanımı, varlık ve borçların yönetimi ve kişisel tasarruf 
yapabilmek, bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri ile doğru orantılıdır.  

Bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesinde dikkate alınan bileşenlerin 
başında bireyin finansal bilgisi gelmektedir. Finansal bilgi; bireyin bütçe, sigorta, tasarruf, 
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yatırım, kredi, basit faiz, bileşik faiz, enflasyon, risk, getiri, bilanço gibi temel finans bilgilerine, 
sahip olmasıdır (Alkaya ve Yağlı, 2015:587). Ancak, bireylerin finansal okuryazarlık 
düzeylerinin belirlenmesinde veya ölçülmesinde, genel kabul görmüş bir standardın 
bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Bu durumun temelinde ise; kavramlaştırma, 
tanımlama ve finansal araçları tanımlamadaki yetersizlikler yatmaktadır (Huston, 2010:305).  

Finansal okuryazarlık üzerine yapılan çalışmalarda, bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini 
belirlenmesinde; temel ekonomik terimlerin bilinmesi, temel faiz hesaplamalarının 
yapılabilmesi, finansal araçların ve bunların işlevlerinin bilinmesi, finansal kurumların 
tanınması ve bireysel finansı bilmek gibi farklı kriterler veya ölçütler kullanılmaktadır (Vitt vd., 
2000; Moore, 2003; Lusardi, 2008; Huston, 2010; Remund, 2010; Alkaya ve Yağlı, 2015; Kılıç, 
Ata ve Seyrek, 2015).  

Finansal okuryazarlık üzerine çalışmaları ile literatüre önemli katkılar sağlayan Lusardi’ye göre 
finansal okuryazarlık, temel ve ileri düzey olmak üzere iki düzeydedir. Bireyin faiz ve faiz 
oranları hakkında bilgiye sahip olması ve yorum yapabilmesi, enflasyonun etkilerini ve risk 
çeşitlendirme kavramını algılaması temel düzeyde finansal okuryazarlık için beklenen 
kriterlerdir. Buna karşın menkul kıymetlerin (hisse senedi, tahvil, vb.) ve menkul kıymetler 
piyasalarının işlevlerinin bilinmesi, faiz oranları ve tahvil fiyatları arasındaki ilişkinin bilinmesi 
gibi daha kapsamlı finansal bilgi, ileri düzeyde finansal okuryazarlık için gereken bilgi veya 
kriterlerdir (Lusardi 2008). Lusardi’nin açıklamaları doğrultusunda, bireyin basit faiz hesabını 
bilmesi temel düzeyde finansal okuryazarlık için yeterli iken, piyasa faiz oranlarının düşmesi 
veya artması halinde tahvil fiyatlarındaki değişimi bilmesi, ileri düzeyde finansal okuryazarlığı 
gerektirmektedir demek mümkündür. 

Küreselleşme ile birlikte artan sermaye hareketliliği, beraberinde finansal ürün/araçların 
çeşitlenmesine ve karmaşık finansal ürün/araçların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Yılmaz 
ve Tuncay, 2012:345). Ancak gerek finansal ürün/araçların çok sayıda ve karmaşık yapıya sahip 
olması ve gerekse giderek finansal konuların günlük yaşamda daha fazla önem kazanması 
bireysel anlamda finansal sorunların da yaşanmasına neden olmaktadır. Yanlış kullanım sonucu 
kredi kartı borç batağına saplanan milyonlarca insan, kulaktan dolma bilgilerle riskli finansal 
araçlara yapılan yatırımlar, bütçe yapamadığı için gelirinden fazla harcama yapan aileler, vb. 
gibi pek çok örnek, finansal okuryazar olmamanın yarattığı sorunlara örnek teşkil etmektedir. 
Bu bağlamda finansal okuryazarlık, hem bireysel hem de toplumsal açıdan pek çok finansal 
sorunun azaltılmasında öneme sahip bir bilgi düzeyi olarak da nitelendirilmelidir.  

Finansal okuryazarlık üzerine çalışmalar yapan Jariwala ve Sharma (2011), finansal 
okuryazarlığın bireysel ve makro düzeyde yararları olduğuna işaret etmektedir. Bireysel 
bağlamda finansal okuryazar kişiler, harcamalarını kontrollü ve daha az yapmak suretiyle daha 
fazla tasarruf etme yoluna giderken, aynı zamanda finansal riskleri de daha doğru 
yönetebilmektedir. Makro düzeyde ise finansal okuryazarlık, bireylerin finansal ürün ve 
hizmetlere olan talebin artmasını sağlayarak; ekonomik hareketliliğe, finansal dalgalanmaların 
azalmasına, finansal piyasa araçlarının geliştirilmesine ve dolayısı ile kalkınmaya pozitif katkı 
sağlamaktadır (Aktaran Dalkılıç ve Kırkbeşoğlu, 2015:273). 

Finansal okuryazarlık giderek önem kazanan ve pek çok uluslararası kurum ve kuruluş 
tarafından da bireylere kazandırılması gereken finansal yeterlilik düzeyi olarak kabul 
edilmektedir. Başta OECD olmak üzere küresel finansa kuruluşları, finansal okuryazarlığın; 
bireylerin finansal piyasalara katılımı için gerekli bir bilgi düzeyi olduğu, finansal okuryazarlık 
düzeyi arttıkça finansal piyasalara katılımın da arttığı kabul edilmektedir. Bu doğrultuda başta 
OECD olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve finans 
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piyasalarında yer alan kurumlar, bireysel finansal okuryazarlığın arttırılması yönünde faaliyet 
göstermekte ve stratejiler geliştirmektedir (INFE-OECD, 2009). Türkiye’de de finansal 
okuryazarlık konusunda Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve MEB gibi 
kamu kurumları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bankalar eğitim programları ve 
stratejileri uygulamaktadır.     

OECD tarafından 2016 yılında yapılan araştırmada, yetişkinlerin finansal bilgi, tutum ve 
davranış skorları üzerinden finansal okuryazarlık düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Araştırma bulgularına göre, OECD ülkeleri içinde yetişkinlerin ortalama finansal okuryazarlık 
düzey veya skorları 13,7 bulunmuştur.‡ Buna karşın araştırmaya dahil edilen OECD üye ülkeler 
dışındaki 21 ülkenin finansal okuryazarlık düzey skoru ise ortalama 13,2 olarak bulunmuştur. 
Ulaşılan bu sonuç doğrultusunda OECD üye ülkeler nezdinde yetişkin finansal okuryazarlık 
düzeyi, araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki yetişkin finansal okuryazarlık düzeyinden görece 
olarak yüksek olmakla birlikte, genel olarak çok yüksek olmadığı söylenebilir (OECD, 2016:8-
12).  

Aşağıdaki Tablo 1’de OECD tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları ülkeler bazında 
sunulmuştur. 

Tablo 1: Ülkeler Bazında Yetişkinlerin Finansal Bilgi, Davranış, Tutum ve Ortalama Finansal 
Okuryazarlık Skorları 

Ülke Ortalama 
Puan 

Finansal Bilgi 
Skoru 

Finansal 
Davranış Skoru 

Finansal 
Tutum Skoru 

Fransa 14,9 4,9 6,7 3,2 
Finlandiya 14,8 5,2 6,3 3,3 
Norveç 14,6 5,2 5,8 3,6 
Kanada 14,6 4,9 6,2 3,5 
Hong Kong/Çin 14,4 5,8 6,0 2,7 
Yeni Zelenda 14,4 5,0 5,7 3,7 
Güney Kore 14,4 5,4 5,7 3,2 
Belçika 14,3 4,9 6,2 3,2 
Avusturya 14,2 4,9 6,0 3,3 
Portekiz 14,0 4,8 5,9 3,4 
OECD Ortalaması 13,7 4,9 5,4 3,4 
Litvanya 13,5 4,7 5,5 3,2 
Hollanda 13,4 4,9 5,2 3,3 
Estonya 13,4 5,3 4,9 3,2 
Letonya 13,3 5,1 5,3 3,0 
Tüm Ülkelerin Ortalaması 13,2 4,6 5,4 3,3 
İngiltere 13,1 4,2 5,6 3,3 
İngiliz Virjin Adaları 13,0 3,6 6,2 3,3 
Tayland 12,8 3,9 5,8 3,1 
Arnavutluk 12,7 4,2 5,2 3,4 
Ürdün  12,6 4,3 5,7 2,6 
Çek Cumhuriyeti 12,6 4,4 5,0 3,1 
Türkiye 12,5 4,6 4,8 3,1 

                                                           
‡ Toplamda alınabilecek en yüksek puan 21 olup, puan dağılımı; finansal bilgi için 7 puan, finansal davranış için 
9 puan ve finansal tutum için 5 puandır.  
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Macaristan  12,4 4,7 4,3 3,5 
Gürcistan 12,4 4,6 5,0 2,8 
Malezya 12,3 3,6 5,7 3,0 
Rusya Federasyonu 12,2 4,1 5,1 2,9 
Brezilya 12,1 4,3 4,6 3,1 
Hırvatistan 12,0 4,3 4,8 3,0 
Belarus 11,7 3,8 5,0 2,9 
Polonya 11,6 4,4 4,4 2,8 

Kaynak: OECD, 2016:8. 

Tablo.1’de yer alan bulgular değerlendirildiğinde; araştırmaya dahil edilen 10 ülkenin finansal 
okuryazarlık düzey skorunun, OECD ve tüm katılımcı ülke ortalamasının üstünde olduğu, buna 
karşın 19 ülkenin ise altında kaldığı görülmektedir. Araştırmada yetişkinlerin finansal bilgi 
skorunda 7 üzerinden en az beş puan almaları beklenmiş, buna karşın katılımcı ülkeler 
genelinde yetişkinlerin sadece %56’sı, OECD ülkelerindeki yetişkinlerin ise %63’ü beklenen 
skora ulaşabilmiştir. OECD ülkelerin nezdinde katılımcıların %65’i basit faiz hesaplamasını 
yapabilirken, katılımcı ülkeler genelinde basit faiz hesabı yapabilen yetişkinlerin oranı ise 
%58’dir. Buna göre, temel düzeyde finansal okuryazarlığın göstergelerinden olan basit faiz 
hesabı yapabilme yetisi; OECD üye ülkelerinde her 3 yetişkinden ikisinin, dünya genelinde ise, 
yaklaşık her dört yetişkinden ikisinin temel finansal okuryazarlık düzeyine sahip olduğu 
söylenebilir. Araştırma bulguları Türkiye açısından ele alındığında, Türkiye’deki yetişkin 
finansal okuryazarlık skorunun; hem tüm katılımcı ülkeler (13,2) hem de OECD ülkeleri (13,7) 
ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Bulgulara göre Türkiye’deki yetişkinlerin finansal 
okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu söylemek mümkündür.  

Ancak tabloda yer alan bulgulardan da anlaşılacağı üzere, ülkelerin gelişmişlik ve refah 
düzeyleri ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmamaktadır. 
Diğer bir ifade ile dünya genelinde finansal okuryazarlık düzeyi genel olarak düşüktür. Günlük 
yaşamın her alanında ve neredeyse her anında finansal konuların varlığı, finansal okuryazarlığı 
sadece bireysel bir sorun olmaktan öte ulusal ve/veya küresel bir sorun haline getirmektedir. 
Doğru yönetilemeyen borç ve varlıklar, tasarruf alışkanlığının zayıf veya yetersiz olması, 
beraberinde finansal sorunlar ve finansal sistemi sekteye uğratacak zincirleme olaylara neden 
olabilmektedir. Dolayısı ile toplumun her kesimindeki bireylerin finansal okuryazar olması 
yolunda çaba sarf edilmesi ve finansal okuryazarlık konusunda bireylere örgün eğitimler 
verilmesi gerekmektedir (Bayram, 2010:6).  

Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren küreselleşme ve teknolojideki gelişmelere bağlı 
olarak önem kazanan finansal ürün ve piyasalar, beraberinde finansal okuryazarlığı ön plana 
çıkarmıştır. Her ne kadar üniversite öğrencileri düzenli ve sabit bir gelire sahip olmasalar da, 
günlük yaşamda fatura ödeme, kredi kartı kullanma, internet bankacılığı, vb. gibi çeşitli finansal 
ürün ve araçları kullanmaktadır. Üniversite döneminin finansal açıdan bilinçli ve sağlıklı bir 
şekilde yönetilmesi, bireyin gelecekteki yaşamında finansal açıdan daha rahat olabilmesinde 
etkilidir (Temizel ve Bayram, 2011:12). Dolayısı ile üniversite öğrencilerinin finansal 
okuryazar olmaları veya en azından temel düzeyde finansal okuryazar olmaları, finansal 
sorunlar ve yanlışlar ile boğuşan bireylerin azalmasına katkı sağlayacaktır.   
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ  
Finansal okuryazarlık konusunun ulusal ve uluslararası yazında özellikle son yıllarda sıkça ele 
alınan ve incelenen bir konu olduğu söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde; finansal 
okuryazarlık düzeyi ile bireylerin tasarruf alışkanlıkları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
yönünde araştırma bulgusuna rastlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, bireylerin finansal 
okuryazarlık düzeyi arttıkça tasarruf alışkanlıkları da artmakta ve gelecekte oluşabilecek 
risklere karşı tasarruf etme eğilimi ve tasarruf miktarı artmaktadır (Bernheim, Garret ve Maki, 
1997). Ansong ve Gyensare (2012) tarafından yürütülen araştırmanın bulgularına göre; bireyin 
eğitim seviyesi ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında pozitif bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir. Buna karşın Crain (2013) tarafından yürütülen araştırmada; eğitim hayatları 
sürecinde finansa eğitimi almayan bireylerin, finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak, bireyin eğitim düzeyi ve/veya eğitim sürecinde aldığı finans 
eğitimi ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında pozitif yönlü ilişki olduğu yönünde çok sayıda 
araştırma bulgusu bulunmaktadır (Moore, 2003; Lusardi, 2008; Lusardi ve Mitchel, 2011; 
Temizel ve Bayram, 2011; Jorgensen ve Savla, 2014; Alkaya ve Yağlı, 2015; Potrich, Vieira 
ve Kirch, 2015; Elmas ve Yılmaz, 2016).  

Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkili olan faktörleri 
belirlemeye yönelik araştırmada; cinsiyet faktörü ile finansal okuryazarlık arasında ilişki 
olduğu ortaya konmuştur. Araştırmada, kadınların erkeklere göre bireysel finansmanı öğrenme 
konusunda daha az istekli oldukları, buna karşın finansal konularda özgüvenlerinin olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmada ulaşılan bir diğer bulgu ise; iş deneyimi ile finansal okuryazarlık 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, bireyin iş deneyimi arttıkça finansal okuryazarlık 
düzeyinin arttığı belirlenmiştir (Chen ve Volpe, 2002). Wagland ve Taylor (2009) tarafından 
yürütülen araştırmada ise, cinsiyet faktörünün üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık 
üzerinde bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Rodrigues ve diğerleri, (2012) tarafından 
yürütülen araştırmada; üniversite öğrencilerinin yaşları ile finansal okuryazarlıkları arasında 
pozitif yönlü bir ilişki olduğu, öğrencinin yaşı büyüdükçe finansal okuryazarlık düzeyinin 
arttığı belirlenmiştir. 

Beal ve Delpachtira (2003) tarafından 789 üniversite öğrencisi üzerinden yürütülen 
araştırmada, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. 
Öğrencilerin okudukları bölüm ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında ilişkinin 
belirlenmesine yönelik yürütülen araştırmalarda; işletme bölümünde okuyan öğrencilerin 
finansal okuryazarlık düzeylerinin, üniversitelerin diğer bölümlerinde okuyan öğrencilere göre 
daha fazla olduğu belirlenmiştir (Nano, 2013; Rodrigues vd., 2012).   

Ergün, Şahin ve Ergin (2014) tarafından yürütülen araştırmada, öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeylerinin, öğretim şekline, cinsiyete ve aylık ortalama hane gelirine göre 
değiştiği bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise, araştırmaya katılan 
öğrencilerin temel düzeyde finansal okuryazar olduklarıdır.  
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3. YÖNTEM 
2016-2017 Güz Yarıyıl döneminde Aydın İktisat fakültesinde öğrencilere, lisans düzeyinde 
finansal okuryazarlık eğitimi verilmeye başlanmış olup; öncelikli ve sadece bu yarıyıla özel 
olarak finansal okuryazarlık dersi dördüncü sınıflara yönelik verilmiştir.§  Bu araştırmada; 
üniversite öğrencilerine yönelik finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisinin ve öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin 
sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi öğrencilerine 
yönelik bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin önemli bir 
bölümü İktisat fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler olmakla birlikte, az sayıda 
farklı fakülte öğrencileri de yer almaktadır. Araştırma veri toplama aracı olarak kullanılan anket 
formu; Moore (2003), Lusardi (2008) ve Lusardi ve Mitchel (2011) tarafından yürütülen 
araştırmalarda kullanılan anket formlarının, bu çalışmanın amaçları doğrultusunda belirlenmiş 
sorulardan oluşan yeniden düzenlenmiş şeklidir.  

Araştırma anket formu 5 ana bölümden oluşmaktadır. Formun 1. Bölümünde, araştırmaya 
katılan öğrencileri sosyo-demografik açıdan tanımlamaya yönelik 8 soru yer almaktadır. 
Formun 2. Bölümünde, öğrencilerin kredi kartı kullanım ve alışkanlıklarını ortaya koymaya 
yönelik 4 soru ve finansal bilgileri hangi kaynaklardan elde ettiklerini belirlemeye yönelik 1 
soru olmak üzere toplam 5 soru bulunmaktadır. Formun 3. bölümünde, öğrencilerin temel ve 
ileri düzey finansal bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 11 soru yer almaktadır. Formun 4. 
bölümünde, öğrencilerin finansal bilgi ve davranışlarının ölçülmeye çalışıldığı, 5’li Likert 
Ölçek ile hazırlanmış 13 ifade yer almaktadır. Anketin 5. bölümünde ise, öğrencilere bazı 
finansal ürünler sunulmuş ve bu ürünleri ne kadar iyi tanıdıkları ölçülmeye çalışılmıştır.  

Araştırma veri toplama süreci 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde 
gerçekleştirilmiş olup, araştırma örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde azami örnekleme ve 
örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Aydın İktisat Fakültesi 
bünyesinde Ekonomi-Finans, Maliye ve Ekonometri bölümleri mevcut olup, her bölümün 1. ve 
2. Öğretimleri bulunmaktadır. Araştırmanın yapıldığı süreçte Ekonomi ve Finans bölümü 
haricindeki Maliye ve Ekonometri bölümleri ilk öğrencilerini aldıklarından, bu bölümlerde 
sadece 1. sınıf öğrencileri eğitim görmektedir. Araştırmanın yapıldığı süreçte fakültenin 
öğrenci sayısı yaklaşık olarak 900 kişidir. %95 güvenilirlik ve %5 hata payında istatistiki 
bulgulara ulaşabilmek amacıyla örneklem büyüklüğünün, asgari örneklem büyüklüğünü 
(n=269)** geçmesi hedeflenmiştir. Uygulamada 294 öğrenciye anket formu uygulanmış olup, 
formlar değerlendirildiğinde eksik, hatalı ve kullanılmayacak nitelikte 9 formun olduğu tespit 
edilmiş ve bu anket formları araştırmaya dahil edilmemiştir. Geriye kalan 285 anket formu 
araştırmada kullanılabilecek nitelikte olup, bu doğrultuda araştırma örneklem büyüklüğü n=285 
olarak kabul edilmiştir. 

                                                           
§ 2017-2018 Güz Yarıyıl döneminde finansal okuryazarlık dersi seçmeli ders kapsamına alınarak, tüm sınıfların 
(diğer fakülte öğrencileri de istedikleri takdirde alan dışı seçmeli ders olarak alabilmektedir) finansal okuryazarlık 
eğitimi alabilmesi amaçlanmıştır. 
** Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında, ana kütlenin büyüklüğü, 1. ve 4. Sınıf öğrencilerinin sayıları 
bilindiğinden;  [n=(N x t2) x p x q / d2 x (N-1)+t2 x p x q]  formülü kullanılmıştır (Özdamar, 2003:116). Hesaplama 
sonucunda %95 güvenilirlik ve %5 hata payında sonuçlara ulaşılabilmesi için, 900 öğrencilik ana kütle içinden 
asgari 269 öğrencinin örnekleme olarak alınması gerektiği bulunmuştur. 
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Araştırmada, öğrencilerim finansal okuryazarlık düzeyleri belirlenerek aşağıda belirtilen 
varsayımlar istatiksel olarak ispatlanmaya çalışılmıştır.  

H1= Finansal okuryazarlık eğitimi ile öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi arasında 
anlamlı düzeyde bir ilişki vardır. 
H2= Araştırmaya katılan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri, sosyo-demografik 
özelliklerine göre farklılaşmaktadır. 
Veri toplama formu ile elde edilen veriler SPSS 22.0 İstatistik Paket Programı yardımı ile analiz 
edilmiş, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. Anket formu ile elde edilen veriler normal dağılım 
sergilemediğinden, verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. 

 

4. BULGULAR 
4.1. Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin aşağıdaki Tablo 2’de 
yer alan bulgular incelendiğinde; katılımcıların %57,2’si kadın ve %42,8’i erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %32,6’sı 18-20 yaş grubu, %60,4’ü 21-23 yaş grubu ve 
%7’si ise 24-26 yaş grubundadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %83,9’u ekonomi-finansa 
bölümü, %14’7’si maliye bölümü öğrencisi iken, katılımcılardan %1,4’ü ise mühendislik 
fakültesi öğrencisidir.†† Katılımcıların %26’sı birinci sınıf, %21,8’i ikinci sınıf, %29,8’i üçüncü 
sınıf ve %22,5’i ise dördüncü sınıf öğrencisidir.  

Katılımcıların anne eğitim düzeylerine ilişkin veriler incelendiğinde, %61,4 gibi yüksek bir 
oranda ilköğretim düzeyinde eğitimli oldukları görülmektedir. Lise düzeyinde eğitime sahip 
anne oranı %26,7 iken, %1,4’ü ön lisans, %5,3’ü ise lisansüstü düzeyde eğitime sahiptir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerden %5,3’ünün annesi ise okuryazar değildir. Baba eğitim 
düzeyine ilişkin veriler incelendiğinde; öğrencilerden %60,4’ünün babasının ilköğretim 
düzeyinde eğitimli oldukları görülmektedir. Lise düzeyinde eğitimli babaların oranı %25,3, ön 
lisans %2,5, lisans %6,7 iken lisansüstü eğitime sahip babaların oranı ise %5,3’tür. 

Öğrencilerin %15,1’inin ailelerinin aylık geliri 1.404 TL ve altı, %36,5’inin 1.405-2.500 TL 
arasında, %36,8’i 2.501-3.500 TL arasında, %3,9’u 3.501-4.500 TL arasında iken, ailesinin 
aylık geliri 4.501 TL ve üstünde olanların oranı ise %7,7’dir. Öğrencilerin %45,3’ü 
bütçelerinden en yüksek harcamayı kira ödemesi için yaparken, %35,1’i ise eğitim giderleri 
için yapmaktadır. Yiyecek için bütçeden en yüksek harcamayı yapan öğrencilerin oranı %10,5 
iken, eğlence için harcama yapanların oranı %7,7, giyim için harcama yapanların oranı ise 
sadece %1,4’tür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular 
değerlendirildiğinde; genel olarak düşük gelirli ailelere mensup oldukları, anne-baba eğitim 
düzeylerinin düşük olduğu ve kişisel gelir-bütçelerinden kira ve eğitime yüksek pay ayıran, 
buna karşın giyinme, eğlence ve beslenme için kısıtlı bütçeye sahip olduklarını söylemek 
mümkündür.  

 

 
                                                           
†† Finansal okuryazarlık dersini seçmeli ders olarak seçen mühendislik fakültesi öğrencileri de araştırma kapsamına 
dahil edilmiştir.  
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Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin 
Dağılımları 

Demografik 
Özellik 

Kişi Sayısı 
(n) 

Frekans 
(%) Demografik Özellik Kişi Sayısı 

(n) 
Frekans 

(%) 
CİNSİYET   BABA EĞİTİM   

Kadın 163 57,2 Okuryazar değil 0 0,0 

Erkek 122 42,8 İlköğretim 172 60,4 

Toplam 285 100 Lise 72 25,3 

YAŞ   Ön lisans 7 2,5 

18-20 yaş arası 93 32,6 Lisans 19 6,7 

21-23 yaş arası 172 60,4 Lisansüstü 15 5,3 

24-26 yaş arası 20 7,0 Toplam 285 100 

Toplam   AYLIK GELİR   

BÖLÜM 285 100 1.404 TL ve altı 43 15,1 

Ekonomi-Finans 239 83,9 1.405-2.500 TL 104 36,5 

Maliye 42 14,7 2.501-3.500 TL 105 36,8 

Mühendislik 4 1,4 3.501-4.500 TL 11 3,9 

Toplam 285 100 4.501 TL ve üstü 22 7,7 

SINIF   Toplam 285 100 

1. Sınıf  74 26,0 HARCAMA 
KALEMİ   

2. Sınıf 62 21,8 Kira 129 45,3 

3. Sınıf 85 29,8 Yiyecek 30 10,5 

4.Sınıf 64 22,5 Sağlık 0 0,0 

Toplam 285 100 Eğitim 100 35,1 

ANNE EĞİTİM   Eğlence 22 7,7 

Okuryazar değil 15 5,3 Giyim 4 1,4 

İlköğretim 175 61,4 Diğer 0 0,0 

Lise 76 26,7 Toplam 100 35,1 

Ön lisans 4 1,4    

Lisans 0 0,0    

Lisansüstü 15 5,3    

Toplam 285 100    

4.2. Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular 
Çalışmanın bu başlığı altında, araştırmaya katılan öğrencilerin finansal davranış ve tutumlarına 
ilişkin tanımlayıcı istatistiki bulgular sunulmuştur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, finansal bilgiyi edindikleri kaynaklara ilişkin bulgular 
aşağıdaki Tablo 3’de sunulmuştur. Öğrencilerin %58,9’unun, finansal bilgilerini okul, yazılı ve 
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görsel medya, çevre, arkadaş, kitap, seminer, banka, internet, vb. gibi çeşitli kaynaklardan 
edindikleri belirlenmiştir. Finansal okuryazarlık dersi ile finansal bilgileri edinen öğrencilerin 
oranı %21,8’dir. Bulgulara göre, finansal okuryazarlık dersinin; öğrencilere finansal bilgi 
kazandırılmasına ve finansal okuryazar olmalarına katkı sağladığını söylemek mümkündür.    

Tablo 3: Finansal Bilgilerin Öğrenildiği Kaynakların Dağılımı 

Finansal bilgilerin öğrenildiği 
kaynaklar Kişi Sayısı (n) Frekans (%) 

Aileden 10 3,5 

Çevreden 10 3,5 

Okuldan 62 21,8 

TV-Radyo 8 2,8 

Internet 8 2,8 

Bankalardan 19 6,7 

Birden fazla çeşitli kaynaktan (Okul, 
medya, banka, çevre, internet, vb.) 168 58,9 

Toplam 285 100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin; finansal kavramları tanıyıp tanımadığını ortaya koyma 
amacıyla, kendilerine çeşitli finansal ürün ve terim sorulmuş olup, verilen cevapların dağılımı 
Tablo 4’de sunulmuştur. Tablo 4’de yer alan bulgular incelendiğinde, araştırmaya katılan 
öğrencilerin genel olarak finansal kavramları bildikleri, buna karşın günlük yaşamda çok sık 
kullanmadıkları veya karşılaşmadıkları finansal ürün ve/veya kavramlar hakkında fazla bilgiye 
sahip olmadıkları söylenebilir. 

Tablo 4: Finansal Kavramların Tanınması 

Finansal 
Kavramlar 

Kesinlikle 
Bilmiyorum Bilmiyorum 

Duydum ama 
Fazla Bilgim 

Yok 
Biliyorum Kesinlikle 

Biliyorum 

Mortgage 28 9,8 39 13,7 97 34,0 56 19,6 65 22,8 

Emeklilik 
Fonları 17 6,0 22 7,7 7 24,6 128 44,9 48 16,8 

İnternet 
Bankacılığı 0 0,0 0 0,0 23 8,1 40 14,0 222 77,9 

VOB  39 13,7 56 19,6 76 26,7 89 31,2 25 8,8 

Banka Kredisi 0 0,0 4 1,4 35 12,3 107 37,5 139 48,8 

Vadeli 
Mevduat 0 0,0 4 1,4 33 11,6 113 39,6 135 47,4 

Vadesiz 
Mevduat 13 4,6 6 2,1 8 2,8 95 33,3 163 57,2 

Hisse Senedi 24 8,4 27 9,5 78 27,4 105 36,8 51 17,9 

Arbitraj 57 20,0 65 22,8 101 35,4 47 16,5 15 5,3 
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Tahvil 0 0,0 4 1,4 33 11,6 113 39,6 135 47,4 

Yatırım Fonu 17 6,0 19 6,7 127 44,6 79 27,7 43 15,1 

Kredi Kartı 4 1,4 13 4,6 92 32,3 100 35,1 76 26,7 

Havale-EFT 13 4,6 17 6,0 0 0,0 35 12,3 220 77,2 

BIST 0 0,0 17 6,0 15 5,3 23 8,1 230 80,7 

Döviz 23 8,1 23 8,1 97 34,0 75 26,3 67 23,5 

Efektif 29 10,2 11 3,9 35 12,3 104 36,5 106 37,2 

Kur 45 15,8 40 14,0 94 33,0 90 31,6 16 5,6 

Sigorta 15 5,3 9 3,2 28 9,8 164 57,5 69 24,2 

4.3.  Katılımcıların Finansal Bilgi ve Davranış Düzeylerine İlişkin Bulgular 
Katılımcıların finansal davranışlarına ilişkin bulguların yer aldığı Tablo 5 incelendiğinde; 
araştırmaya katılan öğrencilerin finansal bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların önemli bir bölümünün enflasyon oranları ve enflasyonun paranın alım gücünü 
azalttığı bilgisine vakıf olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kredi kartı faiz oranlarının tüketici 
kredisi faiz oranlarına göre daha yüksek olduğu bilgisine, katılımcıların önemli bir bölümünün 
sahip olmadıkları belirlenmiştir. Benzer şekilde katılımcıların büyük çoğunluğu reel TL ve 
yabancı para mevduat faiz oranları hakkında bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Buna 
karşın araştırmaya katılan öğrencilerin finansal davranışlarının, finansal okuryazarlığın 
gerektirdiği şekilde olduğunu söylemek mümkündür.  

Ulaşılan bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan öğrencilerin temel finansal okuryazarlık 
bilgilerinin; faiz hadleri ve finansal ürünlere ilişkin faiz karşılaştırması, enflasyonun alım gücü 
üzerindeki etkisi ve finansal kavramlara ilişkin bilgilerinin düşük düzeyde olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Tablo 5: Katılımcıların Finansal Davranış ve Bilgi Düzeyleri 
 1 2 3 4 5 
Kredi kartı ekstremi her ay zamanında 
öderim. 7 2,5 12 4,2 93 32,6 23 8,1 150 52,6 

Sahip olduğumdan daha fazla parayı 
harcamaktan kaçınırım. 17 6,0 16 5,6 17 6,0 117 41,1 118 41,4 

Her ay az da olsa düzenli olarak bir 
miktar tasarruf ederim. 56 19,6 52 18,2 40 14,0 75 26,3 62 21,8 

Enflasyon paranın satın satın alma 
gücünü etkilemez. 199 69,8 18 6,3 24 8,4 34 11,9 10 3,5 

Türkiye’de enflasyon oranları 
(TEFE/TÜFE) yıllık %10’un üzerinde 71 24,9 45 15,8 62 21,8 42 14,7 65 22,8 

Borsalarda sadece hisse senedi işlemleri 
(alım-satım) yapılmaktadır. 100 35,1 46 16,1 50 17,5 44 15,4 45 15,8 

Ons, altın madeninin ölçü birimidir. 25 8,8 0 0,0 71 24,9 63 22,1 126 44,2 

Beyza eşya ve mobilya ürünlerinde, 
kredi kartına 9 ay taksit uygulanmakta  4 1,4 35 12,3 88 30,9 60 21,1 98 34,4 
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Telefon ve akaryakıt alımında, kredi 
kartına 3 taksit yapılabilir 18 6,3 56 19,6 88 30,9 52 18,2 71 24,9 

DASK bir sigorta türüdür 6 2,1 6 2,1 40 14,0 47 16,5 186 65,3 

Tüketici kredi faiz oranı, kredi kartı faiz 
oranından daha yüksektir. 8 2,8 23 8,1 186 65,3 16 5,6 52 18,2 

TL vadeli mevduat hesabı faiz oranı her 
zaman  yabancı para (döviz)  
tasarruf mevduatı faiz oranlarından 
daha düşüktür. 

15 5,3 54 18,9 112 39,3 58 20,4 46 16,1 

Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin 
yapıldığı menkul kıymetler borsası 
IMKB olarak adlandırılır. 

55 19,3 8 2,8 13 4,6 100 35,1 109 38,2 

** 1= Kesinlikle Katılmıyorum-Ödemem-Kaçınmam-Etmem-Yanlış; 2= Katılmıyorum, Ödemem, Kaçınmam, 
Etmem, Yanlış; 3=Kısmen, Kararsızım, Fikrim Yok; 4= Katılıyorum, Öderim, Kaçınırım, Ederim, Doğru;               

5= Kesinlikle Katılıyorum-Öderim-Kaçınırım-Ederim-Doğru. 

4.4. Katılımcıların Finansal Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bulgular 
Katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri veya finansal okuryazarlık skorlarını belirlemeye 
yönelik oluşturulan 21 madde/soruluk ölçekte, 21 soruya doğru cevap veren veya sorulara 
yanlış cevap verenler ile cevap vermeyenlerin dağılımı aşağıdaki Tablo 6’da verilmiştir. Her 
soruda %50 ve üzeri cevaplanma oranı, o sorunun veya finansal bilginin öğrenciler tarafından 
bilindiği şeklinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin (skor) 
belirlenebilmesi için, 100 tam puan ölçekte yer alan 21 soruya bölünmüş ve her sorunun 
yüzdelik payı belirlenmiştir. Öğrencilerin finansal okuryazarlık skorları üzerinde her doğru 
cevap  %4,76’lık bir etkiye sahiptir. Buna göre doğru cevaplanan 10 soru karşılığında, 
araştırmaya katılan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzey veya skorları %47,6 olarak 
bulunmuştur. Bu doğrultuda araştırmaya katılan yaklaşık her iki öğrenciden birinin finansal 
okuryazar olduğu, buna karşın genel anlamda öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin 
düşük olduğunu söylemek mümkündür.  

Tablo 6: Finansal Okuryazarlık Ölçek Sorularına Verilen Cevapların Dağılımı 

 

Doğru 
cevap 

verenlerin 
sayısı 

Doğru 
cevap 

verenlerin 
% 

Yanlış cevap 
verenler veya 

cevap 
vermeyenlerin 

sayısı 

Yanlış cevap 
verenler veya 

cevap 
vermeyenlerin 

% 

Harcama yapılamayan finansal araçları 
bilme 271 95,1 14 4,9 

Basit faiz hesabı 175 61,4 100 38,6 

Finansal ürünlerin risk düzeyi bilgisi 111 38,9 174 61,1 

Riskin çeşitlendirilmesi-dağıtılması bilgisi 54 18,9 231 81,1 

Risk karşılaştırma-güvenilir finansal ürün 
bilgisi 48 16,8 237 83,2 

Kredi kartı uygulamaları hakkındaki 
bilgisi 53 18,6 232 81,4 
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Faiz oranı-menkul kıymet fiyatı ilişkisini 
karşılaştırma 67 23,5 218 76,5 

Finansal ürünlerin zamana bağlı değer 
kayıp-kazanç durumunu değerlendirme 176 61,8 109 38,2 

Menkul kıymetlerden tahvilin işlev ve 
fonksiyonlarını bilme 82 28,8 203 71,2 

Menkul kıymetlerden hisse senetlerinin 
işlev ve fonksiyonlarını bilme 172 60,4 113 39,6 

Bileşik faiz bilgisi 161 56,5 124 43.5 

Enflasyon paranın satın alma gücünü 
etkilemez. 241 84,6 44 15,4 

Türkiye’de enflasyon oranları 
(TEFE/TÜFE) yıllık %10’un üzerindedir. 116 40,7 169 59,3 

Borsalarda sadece hisse senedi işlemleri 
(alım-satım) yapılmaktadır. 146 51,1 139 48,9 

Ons, altın madeninin ölçü birimidir. 189 66,3 96 33,7 

Beyza eşya ve mobilya ürünlerinde, kredi 
kartına 9 ay taksit uygulanmaktadır. 158 55,4 127 44,6 

Telefon ve akaryakıt alımında, kredi 
kartına 3 taksit yapılabilir. 74 26,0 211 74,0 

DASK bir sigorta türüdür. 233 81,8 52 18,2 

Tüketici kredi faiz oranı, kredi kartı faiz 
oranından daha yüksektir. 31 10,9 254 89,1 

TL vadeli mevduat hesabı faiz oranı her 
zaman yabancı para (döviz) tasarruf 
mevduatı faiz oranlarından daha düşüktür. 

69 24,2 216 75,8 

Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin 
yapıldığı menkul kıymetler Borsası IMKB 
olarak adlandırılır. 

63 22,1 222 77,9 

4.5. Hipotezlere İlişkin Bulgular 
Araştırmanın birinci hipotezi “H1= Finansal okuryazarlık eğitimi ile öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı düzeyde bir ilişki vardır” hipotezinin test edilmesinde X2 

testi uygulanmış olup, test sonuçları aşağıdaki Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7’deki sonuçlar 
incelendiğinde; finansal okuryazarlık eğitimi veya dersi ile öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeyleri arasında bir ilişki olduğu görülmektedir (X2=2264,63, sd=374, p=0,000).  Ulaşılan bu 
bulgu doğrultusunda; “H1= Finansal okuryazarlık eğitimi ile öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeyi arasında anlamlı düzeyde bir ilişki vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Bulguya göre, 
finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri ile doğrusal bir 
ilişkisi olduğu, eğitim ile finansal okuryazarlık düzeyinin arttığını söylemek mümkündür. 
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Tablo 3: Finansal Okuryazarlık Eğitimi İle Finansal Okuryazarlık Düzeyi Arasındaki İlişki 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2264,631a 374 ,000 ,000  
Likelihood Ratio 1090,851 374 ,000   
Fisher's Exact Test ,000   ,000  
Linear-by-Linear Association ,841 1 ,359   
N of Valid Cases 285     

a. Hücrelerin %99’unda beklenen değer 5’in altında olup, beklenen minimum değer .01’dir. p<0.001 

Araştırmaya katılan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin, katılımcıların sosyo-
demografik özellik bağımsız değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yürütülen 
çok değişkenli örnekleme testi sonuçlarına göre, katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyleri, 
sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır (X2=1158,407; sd=374; p=0,000;). 
Ulaşılan bu sonuç doğrultusunda, “H2= Araştırmaya katılan öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeyleri, sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir.  

Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin, hangi demografik özellik değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesine yönelik non-parametrik testlerden; Mann-
Whitney U ve Kruskal Wallis- H testleri yürütülmüş olup, testler sonucunda öğrencilerin 
finansal okuryazarlık düzeylerinin, cinsiyet ve sınıf sosyo-demografik değişkenlerinde 
farklılaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin hangi cinsiyet ve 
sınıflar arasında farklılaştığının belirlenmesine yönelik Post-Hoc testi yürütülmüş, test 
sonucunda erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin (%49,7), kız öğrencilere 
(45,1) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin finansal 
okuryazarlık düzeyleri (%51,9), diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha yüksek iken; üçüncü 
sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri (46,9), birinci sınıf öğrencilerinin finansal 
okuryazarlık düzeylerinden (39,3) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bulgular, finansal 
okuryazarlık dersi alan dördüncü sınıf öğrencilerinin, diğer sınıflardaki öğrencilerden daha 
fazla finansal okuryazar olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca ulaşılan bu bulgu, araştırmanın 
birinci hipotezini destekler niteliktedir. 

Tablo 4: Katılımcıların Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine 
Göre Yordanması 

Değişkenler N X2  
(Chi-Square) p 

Finansal Okuryazarlık Düzeyi 285 

3158,407 0,000 

Cinsiyet 285 
Bölüm 285 
Sınıf 285 
Annenin Eğitim Düzeyi 285 
Babanın Eğitim Düzeyi 285 
Ailenin Aylık Gelir Düzeyi 285 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yaşam koşullarının giderek zorlaşması, bireylerin kazançlarını daha etkin ve bilinçli bir şekilde 
kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Paranın daha etkin ve bilinçli kullanımı ise, her bireyin 
yeterli düzeyde finansal bilgiye sahip olması, diğer bir ifade ile finansal okuryazar olması ile 
mümkündür. Dünya ülkelerinin giderek daha fazla önem verdiği bireylerin finansal okuryazar 
olmaları; sadece bireyin ekonomik anlamda daha rahat ve refah bir hayat yaşaması için değil, 
aynı zamanda ülkeler ve dünya ekonomilerinin etkinliği açısından da önem taşımaktadır. Başta 
OECD olmak üzere, dünya genelinde bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin arttırılması 
yönünde çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de de finansal 
okuryazarlığın arttırılması amacıyla, üniversitelerde finansal okuryazarlık eğitimi 
verilmektedir. 

Bu araştırmada; üniversite öğrencilerine yönelik finansal okuryazarlık eğitiminin, öğrencilerin 
finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisinin ve öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeylerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Bu doğrultuda Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir 
uygulama gerçekleştirilmiş olup, araştırma verilerinin analizi sonucunda öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Özellikle faiz, menkul kıymet, kredi 
kartlarının işlevi ve işleyişi ile finansal ürünlerin risk karşılaştırması konularında, öğrencilerin 
finansal okuryazar olmadıkları belirlenmiştir. Ancak, finansal okuryazarlık dersini alan 
dördüncü sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin, diğer öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeylerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısı ile finansal okuryazarlık 
eğitiminin, öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde pozitif yönde etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin, sınıf demografik özelliklerine göre 
farklılaştığı, dördüncü sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin diğer sınıflardaki 
öğrencilerden, üçüncü sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin ise, birinci sınıf 
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, finansal okuryazarlık eğitiminin 
üniversitelerde birinci sınıftan itibaren verilmesinin daha uygun olduğunu söylemek 
mümkündür. Hatta öğrencilerin lisans eğitimlerine başlamadan önce, lise döneminde temel 
finansal kavramlar ve ürünler hakkında verilecek eğitimler, öğrencilerin kendi bütçelerini 
yapmaları, kaynaklarını etkin ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını gerektirecek üniversite 
sürecine daha hazır bir şekilde başlamalarına katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda eğitim 
sürecinin her kademesinde öğrencilere finansal bilgilerin öğretilmesi gerektiği ve finansal 
okuryazarlık eğitiminin, finansal okuryazarlık eğitiminin; ulusal bir eğitim politikası olarak 
benimsenmesi önerilmektedir.     
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GİRİŞİMCİ OLMA YOLUNDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ ANLAMAK: KADINLAR 
NE İSTER?* 

Öznur BOZKURT†          Füsun YAŞAR‡ 

 
Öz 

Girişimciliğin cinsiyeti olur mu tartışmaları günümüzde hala sürüp gitmektedir. Kadınların yaşadıkları sorunlara 
dikkat çekmek adına girişimciliğe cinsiyet kavramının eklendiği ise sıkça vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, kadın 
girişimciliğine bir kez daha dikkat çekmek ve kadınların girişimsel faaliyete başlama güdüleri, girişimcilik 
faaliyetine başlarken ve onu sürdürürken yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulma yöntemleri, gelecek 
planları ve ilgili kişi ve kurumlardan beklentileri incelemektir. Bu kapsamda farklı iş kollarında faaliyet gösteren 
kadın girişimcilerden toplanan veriler ile gerek kadın girişimcilere gerekse kadın girişimciliğini desteklemek 
adına faaliyet gösteren kurumlara çeşitli öneriler sunulmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin 
kullanılacağı araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Betimsel analiz tekniği ile 
veriler ilgili literatür taramasından faydalanılarak araştırmacı tarafından belirlenen boyutlar altında incelenmiştir. 
Araştırma sonucuna göre, kadın girişimcilerin özgür çalışma ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile iş 
kurdukları ve bunu yaparken de ticari krediler yerine kişisel tasarruf ve aile desteğine başvurdukları görülmüştür. 
Kadın girişimcilerin istekleri ise, destek miktarlarının ve bu desteğe erişim olanaklarının artırılması, vergi 
indirimleri, eğitim imkanları verilmesi(iş kurma ve yönetme ile ilgili), yurt dışı etkinliklere katılım desteğinin 
artırılması ve çocuk bakımı konudaki destelerin yaygınlaştırılmasıdır. 

Anahtar Kelime: Girişimcilik, Kadın, Kadın Girişimciliği, Girişimcilik Güdüsü, Düzce. 

Jel Kodları: M10, M13, L26. 

 

UNDERSTANDING WOMEN ENTREPRENEURS ON THE WAY TO BE ENTREPRENEUR: WHAT 
WOMEN WANT? 

 

Abstract 

The debate about the gender of entrepreneurship is still going on today. It is frequently emphasized that the 
concept of gender is added to entrepreneurship in order to draw attention to the problems women experience. 
This study examines women's entrepreneurship once more and to examine women's motivation for initiating, the 
problems they have experienced in starting and sustaining entrepreneurial activity and the ways in which these 
problems are resolved, future plans and expectations from related persons and institutions. Within this scope, it 
was aimed to present various suggestions to women entrepreneurs and to institutions that support women 
entrepreneurship by collecting data collected from women entrepreneurs operating in different business lines. A 
semi-structured interview technique and data were collected in the qualitative research method. Descriptive 
analysis technique and data were examined under the dimensions determined by the researcher using the related 
literature review. Research shows that female entrepreneurs have established business with the goal of meeting 
free work and family needs, and have applied for personal savings and family support instead of commercial 
loans. The wishes of female entrepreneurs are to increase the amount of support and access to this support, to 
give tax reductions, to provide educational opportunities (related to establishing and managing the business), to 
increase participation support for foreign activities and to expand the childcare-related supports.  

Keywords: Entrepreneurship, Woman, Woman Entrepreneurship, Entrepreneurial Motivation, Duzce. 
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GİRİŞ 

Ülkelerin gelişmiş olarak kabul edilmesinde en önemli faktör söz konusu ülkedeki ekonomik 
ve sosyal hayata kadınların erkeklerle eşit oranda katılımlarıdır. Ayrıca ülkedeki refahtan 
düzeyinden kendi paylarına düşeni ne oranda aldıkları ile ilgilidir.  Kadın girişimciliği 
açısından ülkemizde özellikle 1990 sonrası ve 2000’li yıllarda toplumsal, ekonomik ve siyasal 
gerekçeler ile küçük girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kadınların girişimci 
özelliklerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi zaman içinde yoğunluk kazanmıştır(Demir, 
2015: 16). 2000’li yılların başından günümüze ülkemizdeki kadınların işgücüne katılım 
oranlarını ele alan TÜİK verilerine göre 2000’de %26,6, 2005’te %23,3, 2010’da %27,6, 
2012’de %29,5, 2013’te %31,9 ve günümüze gelindiğinde 2015 yılı kadın işgücüne katılım 
oranı  %32,1, 2016’da ise %32,7 gibi bir seyir izlemiştir. Son 16 yıl ele alındığında kadın 
istihdam oranlarında istikrarlı bir artış söz konusudur.  

Goyal ve Parkash’a (2011) göre kadınların girişimciliğe yönelmelerinin temelinde kendini 
gerçekleştirme ve finansal açıdan sağlayacağı özgürlükle kendisinin ve ailesinin yaşam 
standartlarını yükseltme isteği yatmaktadır. Goyal ve Parkash bu yönelişin temelindeki 
nedenleri şu şekilde sıralamışlardır: Toplum içinde belli bir statüye, eğitimli ve belli bir vasfa 
sahip olma isteği, çevresindekilere örnek olma, aileye maddi açıdan destek olma, çevresinden 
veya aileden duyduğu başarılı girişimcilik hikayeleri, değişen, gelişen koşullar karşısında 
yenilikçi ve ilgi gören fikirlere sahip olma ve çocuklarına iyi bir gelecek yaratabilme isteği 
kadınların girişimciliği tercih etmelerindeki nedenlerdendir(Goyal ve Parkash, 2011: 197).  
Dünya genelinde ve ülkemizde girişimciliğe dolayısıyla da kadın girişimciliğine verilen önem 
her geçen gün artmaktadır. Ancak değişen ve gelişen dünya düzeninde zaman içinde kadının 
girişimci ruhunu ortaya çıkarma ve hayallerini gerçekleştirme isteği doğrultusunda kadını 
destekleyen ve bu faaliyetlere teşvik eden ve söz konusu faaliyete ilişkin sorun ve engelleri 
ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştiren, uygulayan kurum ve kuruluşların ortaya 
çıkması kadının toplumdaki yerinin önem kazanmasını, saygınlığının artmasını ve fikirlerinin 
değer görmesini sağlamıştır. Kısacası Coughlin ve Thomas’ın da (2002) belirttiği gibi 
geleneksel ekonomik ortamdan uzaklaşarak görünüşte imkansız olan işlerin üstesinden 
gelebilme cesaretini sergileyen, kadın girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artış göstermekte bu 
da ülkenin gelişmişlik düzeyini olumlu yönde etkilemektedir(Coughlin ve Thomas, 2002: 3). 

Bu çalışmada, Düzce ilinde farklı alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerin girişimciliğe 
başlama güdüleri, girişimcilik yolunda destek sağlayacak kurum ve kuruluştan istekleri, 
geleceğe yönelik beklentileri ve girişimci olmanın kendilerine kazandırdığı sosyal ve 
ekonomik değerin ne olduğu araştırılmıştır. 

    

1. KADIN GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK 
FAALİYETİNE BAŞLAMA NEDENLERİ 

Dhillon’a (1993) göre piyasa ekonomisi içerisinde kendine ait bir işi olan, yalnız başına 
çalışan veya yanında işçi çalıştıran, mal ya da hizmet üretip satışa sunan, kredi sağlayabileceği 
kaynakları araştıran, iş ile ilgili beklenmedik sorunları çözüme kavuşturan, meydana 
gelebilecek yeni şartlara uyum sağlayabilen ve alanında deneyim sahibi olmaya gayret eden 
kadın, girişimci kadındır(Yağcı ve Bener, 2005: 86). Kadın girişimci, mevcut piyasa 
ekonomisinde riskleri üstlenerek, doğrudan pazara yönelik, nakde çevrilebilen, mal ve hizmet 
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üretip satışa sunan, kendi işinin sahibi olup, vergi kaydı, TESK’e (Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Birlikleri ve Odalarına) ya da TOBB’a bağlı odalara (Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları) üyeliği bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından birinin 
çatısı altında çalışan veya yanında başka kişileri çalıştıran kadın, kadın girişimci olarak 
tanımlanmaktadır(Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 35). Kadın girişimciler, hassas bir ekonomik 
yapıya sahip ülkemiz koşullarında ekonominin canlandırılmasında, çalışan sayısında meydana 
gelecek artışta ve küresel ölçekte faaliyetine devam eden işletmelerin kurulmasında 
sağlayacakları ciddi katkılar dolayısıyla önem arz etmektedir(Soysal, 2010b: 73). 

Kadınların ilgi alanları ile ilgili kendi işlerinde bağımsız olarak başarı elde etme güdüsü 
girişimde bulunmak için ilk üç sırada gelmekteyken bunu mali yaptırımlar, rahat yaşam 
standardı, bir iş ile uğraşma isteği, rahat ikili bir rol, yatırım ve iş olanağı yaratma isteği takip 
etmektedir(Dhillon, 1993; Aktaran: Arıkan, 2004: 285). kadınları girişimci olmaya teşvik 
eden diğer sebepler arasında;  aileden miras yoluyla iş yerinin ya da işletmenin kalmış olması, 
aile geçiminin sağlanmasında yaşanan ekonomik sıkıntıların kadını çalışma hayatına itmesi, 
istihdam alanı içinde kadınların maaşlı çalışma imkanlarının azlığı ve alternatif bulunmayışı, 
toplumda alışılagelmiş önyargılar nedeniyle kimi iş alanlarında kadınlara yer verilmemesi ve 
kadının yerinin evi olduğu düşüncesi kadını evde kendi imkanları dahilinde yapılan 
girişimciliğe itmiştir(Tekin, 2005a: 318-319). 

 

2. KADIN GİRİŞİMCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR 

Ülkemizde ki kadın girişimciler, işlerini kurma aşamasında, kurduktan sonraki aşamada ve bu 
süreçte gelişen mevcut problemlerle karşılaşmaktadırlar. Söz konusu aşamalardaki problemler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir(Çelebi, 1997: 39-40). 

2.1. İş Kurma Aşamasında Karşılaşılan Problemler 

İşe uygun yer bulma ve kiralama, geleneksel yapının hakim olduğu çevrenin iş kadınını 
yadırgaması, işin acemisi olma, tek başına sorumluluk üstlenme ve organize etmede sıkıntı 
yaşama, gerekli sermayeyi bulmada zorluk çekme, resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkiler, 
gerekli mal ve teçhizat temininde zorluk yaşamak olarak sıralanabilir. 

2.2. İş Kurulduktan Sonra Karşılaşılan Problemler 

Yeteri kadar müşteri çekememe, beklenen geliri sağlayamama, deneyimsizlik, müşteri 
ilişkilerinde başarısız olma, yetersiz bütçe nedeniyle ödemeleri gerçekleştirememe, personel 
bulmada sıkıntı çekme, cinsiyet konusundaki önyargılar nedeniyle kendini kabullendirmede 
zorluk yaşama, iş alanında mevcut piyasada devamlılığı sağlayamama bu problemler arasında 
yer almaktadır. 

2.3. Mevcut Problemler 

Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkiler, nitelikli eleman temininde güçlük, enflasyon, ucuz 
ve kaliteli hammadde ve mal bulmada zorluk yaşama, müşteri sayısının az oluşu mevcut 
problemler arasında yer almaktadır. 

Kadın girişimciler, bir yandan iş hayatındaki sorunlar diğer yandan iş hayatı nedeniyle 
cinsiyete yüklenen (aile, çocuk, ev işleri vs.) sorumluluklarda meydana gelen aksaklıklar 
dolayısıyla zor şartlarda amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Tüm bu zorluklara 
rağmen girişimcilik toplum tarafından ikinci plana atılan kadına kendini gerçekleştirme ve 
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saygınlık kazanma imkanı sağlamaktadır(Soysal,2010b: 92). Geleneksel düşünce yapısına 
sahip toplum tarafından kadınların girişimcilik ile ilgili projelerinin toplumsal cinsiyet 
kapsamının anlaşılmamış olması kadınların söz konusu girişimcilik faaliyetlerini 
sürdürmelerinde büyük bir engel olarak ortaya çıkmaktadır(Sallan Gül ve Altındal, 2016: 
1370). Cinsiyet temelli pek çok sorun kadın girişimciliğinin ilerlemesi önünde büyük bir engel 
oluşturmaktadır. Bahsi geçen sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin alternatif yollar aşağıda yer 
almaktadır. 

 

3. KADIN GİRİŞİMCİ VE ERKEK GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ 

Erkeklerin egemen olduğu toplumsal yapı itibariyle gerek iş yaşamında gerekse sosyal 
yaşamda büyük zorluklarla karşılaşan kadının girişimci statüsünde iş hayatına dahil olması da 
bir takım problemleri beraberinde getirmiştir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen kadınlar, 
girişimcilik konusunda erkeklerden farklı olarak sahip oldukları tecrübe ve bilgiler ışığında 
erkeklere oranla iş yaşamında daha başarılı olduklarını kanıtlamışlardır(Tamer, 2013:655). 
Hisrich ve Peters’in (2002) oluşturduğu ve kişilik özellikleri itibariyle kadın ve erkek 
girişimci karşılaştırmasını konu alan aşağıdaki tabloda çok sayıda benzer hususun yanı sıra 
farklılıklarda dikkatten kaçmamaktadır. 

Tablo 1: Kadın ve Erkek Girişimci Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırması 
NİTELİKLER GİRİŞİMCİ ERKEKLER GİRİŞİMCİ KADINLAR 

Güdüleyici Etken  

İş ile ilgili hakimiyeti kendinde 
bulundurması, kişisel özgürlüğe sahip 
olması ve yaptığı işlerde başarı elde 
etmesinin sağladığı  
iş tatmini. 

Özgür ve kendi fikir ve kararları 
doğrultusunda başarı odaklı hedefini 
gerçekleştirmiş olmanın sağladığı 
motivasyon. 

 Harekete Geçiren 
Faktör 

İcra edilen işe karşı duyulan 
memnuniyetsizlik nedeniyle aynı anda yeni 
iş arayışına girme ya da mevcut işi terk 
etme, planlarını gerçekleştirme  
isteği. 

İcra edilen işin beklentiyi 
karşılayamamasından kaynaklı söz 
konusu alandaki fırsatları fark edip, 
değerlendirme isteği. 

Fon Kaynakları 

Banka mevduatları, kişinin kendi tasarrufu 
dahilinde yaptığı birikimler, yakın 
çevreden temin edilen borçlar ve 
yatırımcılardır. 

 Şahsi borçlar ve kişinin kendi 
tasarrufu dahilinde yaptığı 
birikimlerdir. 

Mesleki Tecrübe 
Farklı çalışma alanlarında veya çalıştığı 
alanda ünlü bir uzman ya da büyük 
başarılara imza atmış bir şahıs olmak. 

Hizmet sektörü ya da diğer iş 
alanlarında orta düzeyde yönetici 
olarak iş tecrübesine sahip olmak. 

Kişisel Nitelikler 

Hedef odaklı, kendine güveni üst düzeyde 
olan, ikna kabiliyeti gelişmiş, bağımsız 
hareket edebilen kendi kendinin patronu 
olan, yenilikçi hırslı ve kararlı olmak.  

Hedef odaklı, hoşgörülü, kendine 
güveni orta düzeyde olan, hırslı, 
kararlı, gerçekçi, esnek olmak ve 
ekonomik-sosyal çevre ile iletişim 
kurabilmek. 

Otobiyografi 

25-35 yaş aralığında girişimde bulunarak iş 
yeri açmış olması, babasının her hangi bir 
alanda serbest mesleğinin olması, hanenin 
ilk çocuğu ve yüksekokul mezunu olmak. 

35-45 yaş aralığında girişimde 
bulunarak iş yeri açmış olması, 
babasının her hangi bir alanda serbest 
mesleğinin olması, hanenin ilk 
çocuğu ve yüksekokul mezunu olmak. 

Destekçi Ekipler 
İş çevresinden arkadaşlar, alanında uzman 
şahıslar (muhasebeciler, avukatlar) ve iş 
alanındaki ortaklar ve eşten oluşur. 

Alanında uzman kadın çalışma 
grupları, yakın arkadaş çevresi, eş ve 
aileden oluşmaktadır. 
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Girişim Çeşidi 
Yapı işleri (inşaat) veya imalat sektörüdür. 
 

Halkla ilişkiler, hizmet, eğitim ve 
danışmanlıktır 

Kaynak: Hisrich ve Peters(2002); Aktaran: Güney, 2008: 242-243. 

Kadın ve erkek girişimciler kişilik özellikleri itibariyle benzerlik gösteriyor olsalar da; 
güdüleyici etken, mesleki tecrübe ve iş konusundaki yetenekleri yönünden farklılıklar 
göstermektedirler. Söz konusu farklılıklar genellikle iş yerinin kuruluş sürecindeki 
problemlerin nitelikleri, fon kaynakları ve destek ekipleri gibi işlemler açısından daha 
belirgindir(Gürol, 2000: 230). Bununla beraber cinsiyet odaklı gerçekleştirilen çalışmalara 
bakıldığında kadın girişimcilerin başarı hırsı, riske girebilme, iletişim yeteneği, farkındalık, 
fırsatları kaçırmama, yenilikçi düşünce yapısı, liderlik ve kararlı olma mevzularında erkekler 
ile aynı fikre sahip oldukları fakat belirsizliğe hoşgörü ile yaklaşma, kendine güven, iç kontrol 
ve bağımsız hareket edebilme konularında fikir ayrılığına düştükleri tespit edilmiştir(Uluköy 
ve Demireli, 2014: 53). Demartıno ve Barbato’ya (2003) göre ise kadınlar, aile ve iş hayatını 
dengede tutma amaçlı girişimciliğe atılırken; erkeklerin girişimciliğe yönelme nedenleri 
ekonomik faktörlerdir(Kayalar ve Ömürbek, 2007: 188).   Kadın ve erkek girişimci arasındaki 
farklılıkları ele alan bir diğer araştırmacı Ronstandt’a göre ise kadın girişimciler, erkeklere 
kıyasla icra edeceği işin getirisinden ziyade yaşam tarzına daha çok dikkat ederler, kadınlar 
toplumsal olumsuzluklar nedeniyle alışılagelmiş işlerin yapıldığı küçük iş alanlarında iş yeri 
açmaktadırlar. Bununla beraber kadınların işlerini kurmadan önce yapacakları iş ile ilgili 
erkeklere oranla daha fazla tecrübe edinmekle beraber işlerini kurduktan sonra yaptıkları işe 
erkeklere nazaran daha az zaman harcamaktadırlar (Çelebi, 1997: 21). 

Kadınların iş gücüne katılımı son yıllarda artmakla birlikte hala yeterli seviyede değildir. 
TUİK’ in 2016 verilerine göre 2015 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke 
%74 ile İsveç iken en düşük olduğu ülke %42,5 ile Yunanistan oldu. Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin (28 ülke) ortalama kadın istihdam oranı ise %60,4 oldu. Türkiye’ de ise bu oran 
%27 olarak gerçekleşmiştir. Girişimcilik Raporu verilerine göre, kadın girişimci sayısı 2012 
yılında % 7,5 iken, 2015 yılında % 8 olmuştur.(www.tuik.gov.tr:2016). Çok düşük bir artış 
gerçekleşmiştir.İstihdam oranlarının ve eğitimli kadın oranlarının artırılması ile kadın 
girişimci sayısındaki artışında parallel seyretmesi beklenir. Avrupa’da,  nüfusun  %  52’si  
kadın  olmasına  rağmen;  kendi  işletmesinde  çalışanların  %  34,4’ü   ve   start-up 
girişimcilerin % 30’u kadındır. Bu nedenle, kadın girişimciliği geliştirilmesi gereken bir 
konudur. COSME Programı, kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurarak hem 
aile ekonomilerine, hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla 
kadın girişimcilere özel önem atfetmektedir. Bu amaçla kadın girişimcilere yönelik iki ağ 
geliştirilmektedir:WES Network’ü 31 ülkeden (AB-28, İzlanda, Norveç ve Türkiye) ulusal ve 
bölgesel düzeyde kadın girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinden    sorumludur. 
Kadın Girişimciler için Mentörler Ağı Kadın girişimcilere işlerini kurma, büyütme ve yönetim 
aşamalarında erken safhalarda (işletmenin iki ve dördüncü yılları arasında) destek ve 
yönlendirme hizmeti sunmaktadır. Türkiye de bu ağda yer almaktadır. Son yıllarda kadın 
girişimciliğini artırmak için KOSGEB destek oranlarında kadınlara pozitif ayrımcılık sunmaya 
başlamıştır. Erkeklerden daha yüksek orandaki desteklerini kadınlara sunmaktadır. Kadınlar 
sunulan imkanlar erkekler ile kıyaslandığında %20 ve üstü oranda daha yüksek destekler 
sunmaktadır. Hibe ve faizsiz kredi destekleri ile kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayata 
geçirmelerini sağlamaktadır. Bunun dışında çeşitli fuarlara katılım desteği, inovasyon desteği, 
büyüme desteği, danışmanlık hizmetleri desteği gibi çeşitli alanlarda kadın girişimciliğin 
gelişimi için destek sunmaktadır(kosgeb.gov.tr). 
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4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu araştırma, kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetine başlamadan önce ve başladıktan 
sonraki süreçte yetkili kişi ve kuruluşlardan istek ve beklentilerini ortaya çıkarmak üzere 
kurgulanmıştır. Kadın girişimciliğin bir kez daha vurgulanacağı bu çalışmada kadınların 
girişimleri ile ilgili gelecek beklentileri de ortaya çıkarılacaktır. Araştırmada kadın 
girişimcilerin temel demografik özellikleri belirlenecek ve kadın girişimcilerin yaşadıkları 
sorunlar da ayrıca ele alınacaktır. Bu çalışma ile girişimcilikte cinsiyet faktörü ele alınacak ve 
kadınların yaşadıkları cinsiyete dayalı özel sorunların varlığı tartışılacaktır. Kadınların 
girişimci olma güdüleri ve girişimcilik faaliyetinin kendilerine kazandırdığı sosyal ve 
ekonomik değerler incelenecektir. 

 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve veriler yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği ile toplanmıştır. Mülakat esnasında girişimcilere yöneltilecek sorular araştırmacı 
tarafından literatüre dayalı olarak ve araştırma kapsamında cevap aranan temel probleme 
dayalı olarak oluşturulmuş ve akabinde alanında uzman 4 akademisyenin görüşüne sunularak 
son şeklini almıştır. Her bir katılımcı ile farklı günlerde yaklaşık iki saatlik bir görüşme 
yapılmıştır ve ses kayıt cihazı ile görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Araştırma sonuçları 
benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak benzerlik ve tutarlılıkları belirlenmiş ayrıca 
katılımcıların ifadeleri kendilerine teyit ettirilerek verilerin güvenilirliği sağlanmıştır. 
Geçerliği sağlamak adına ayrıca verilen cevapların birbiri ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol 
etmeye yarayacak benzer içerikte sorular mülakat sürecinde katılımcılara sorulmuştur. Yine 
geçerliği sağlamak için örneklem seçilirken sektör bazında farklı alanlarda çalışan kadın 
girişimcilere yönelerek örneklem çeşitlemesi yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini, 2012-2016 yılları arasında Düzce il merkezinde, KOSGEB desteği 
(Yeni Girişimci Desteği) alarak iş yeri açmış 178 kadın girişimci oluşturmaktadır. 
Araştırmanın evrenini oluşturan 178 kadın girişimci arasından Düzce KOSGEB il 
müdürlüğünün yönlendirmesi ve araştırmacının kararı doğrultusunda söz konusu araştırma 
problemine cevap bulacağına inanılan 10 kadın girişimci kasti örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir. Araştırmanın veri analizi sürecinde betimsel analiz kullanılmıştır. 

 

6. BULGULAR 

Bu bilgilerin dışında, araştırmaya katılan kadın girişimciler genel olarak ortalama 1 yıldır 
faaliyette bulunmaktadır. Katılımcıların hemen hemen yarısının açtıkları iş yerlerinin hukuki 
statüsü basit usul iken, diğer yarısı şahıs şirketi olarak kurulmuştur. Katılımcıların yarısına 
yakını giyim üzerine faaliyet gösterirken, iki girişimci yeme ve içme üzerine; iki girişimci el 
sanatları üzerine; bir girişimci güzellik salonu ve bir girişimci ise  saç tasarımı üzerine faaliyet 
göstermektedir. İşletmelerin aylık gelir-gider durumuna ilişkin katılımcıların hemen hemen 
yarısı aylık gelirlerinin giderlerine eşit olduğunu açıklarken, diğer yarıya yakın katılımcı 
işletmelerinin aylık gelirlerinin giderlerinden fazla olduğunu belirtmişlerdir. İki girişimci ise 
ise aylık giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu açıklamışlardır. 
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Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Katılımcı Yaş Medeni 

Durum 
Çocuk 
Sayısı 

Eğitim Durumu/Bölüm Örnek Girişimci 

1. Katılımcı 40 Bekar 2 Lise Yok 
2. Katılımcı 44 Bekar 2 Lise Yok 
3. Katılımcı 38 Bekar 3 Lise Arkadaş Çevresi 
4. Katılımcı 64 Evli 2 Önlisans Yok 
5. Katılımcı 25 Bekar - Lise Yok 
6. Katılımcı 24 Evli - İşletme Fakültesi Arkadaş Çevresi 
7. Katılımcı 28 Evli 2 Lise Yok 
8. Katılımcı 45 Evli 2 Lise Yok 
9. Katılımcı 36 Evli 2 Lise Yok 
10. Katılımcı 23 Evli 1 Güzel Sanatlar Fakült. Yok 

6.1. Kadın Girişimcilerin İş Kurma Yolundaki Güdüleri 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerinde bulunma nedenleri 
incelendiğinde, katılımcıların tamamı ekonomik bağımsızlığını sağlamak, bağımsız çalışma 
isteği, mesleğini icra etme ve sevdiği işi yapma fikrini vurgulamışlardır. Katılımcıların 
çoğunluğu, iş yerini açarken sosyal ilişkileri geliştirmenin ve çevre edinmenin temel amaç 
olmadığını ikinci planda yer aldığını ve iş yerini kurduktan sonra faaliyet esnasında 
kendiliğinden geliştiğini vurgulamıştır. Sosyal ilişki geliştirme amacı ile girişimciliğe 
başlayan iki kadın girişimcinin ifadesi şu şekildedir. Katılımcı 1, “Boşanma kararı alıp 
eşimden ayrıldıktan sonraki süreçte çocuklarımdan birini üniversiteye gönderince yalnız 
kaldım ve o süreçte herhangi bir işte çalışmıyor oluşum diğer çocuğumun da gün içinde 
okulda olması beni bunalıma sürükledi bu durumdan kurtulmak için dışarı açılmam, sosyal 
ilişkilerimi geliştirip çevre edinmem gerekiyordu ki bunu gerçekleştirmek için en büyük 
alternatifim kendi işimi kurmaktı öyle de yaptım bu durum bana kendimi iyi hissettirdi, 
sosyalleştim ve işim sayesinde yeni çevreler edindim.” İfadelerinde bulunmuştur. Bu konu ile 
ilgili Katılımcı 9 ise daha önce çalıştığı iş yerinde dört duvar arasında ofiste tek başına 
çalıştığını ve bu durumun sosyal kişiliği nedeniyle kendisine uymadığını fark edip, sosyal 
ilişkilerini geliştireceği ve çevre edinebileceği kendi iş yerini kurma fikrini oluşturduğunu dile 
getirmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş yerlerini 
kurduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcı 2, 5 ve 8 girişimcilik faaliyetlerine aile ve yakın 
çevrenin teşviki ile başladıklarını belirtmişleridir. Katılımcı 6 ve 9, işsiz kaldıkları ya da işten 
çıkarıldıkları için girişimcilik faaliyetine yöneldiklerini vurgularken, Katılımcı 7 ve 10 ise 
faaliyette bulundukları iş kolunda Düzce ili piyasasında açık olduğu düşüncesi ile söz konusu 
iş kolu üzerine girişimcilik faaliyetinde bulunduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcı 2, 3 ve 6 
kendini gerçekleştirme isteği ile girişimcilik faaliyetinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. 
Katılımcı 6 ise, çevresinde kendisine yapamaz gözüyle bakanlara karşı başarabileceğini 
toplumda vasıfsız değil belli bir yere sahip olabileceğini göstermek amacıyla iş yerini açtığını 
vurgulamıştır. 

6.2. Girişimci Olmanın Kadın Girişimcilere Kazandırdıkları 

Bu başlık altında KOSGEB desteği ile iş yeri kurmuş kadın girişimcilerin işlerini kurduktan 
sonra girişimci olarak işlerini yapmanın kendilerine kazandırdıklarına (toplumda saygınlık 
kazanmak, kadına karşı önyargılı bakış açısını değiştirmiş olmak, sosyal ilişkileri geliştirmiş 
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olmak, özgüven kazanıp kendini gerçekleştirmiş olmak, ekonomik bağımsızlık kazanmak, 
çocuklara iyi bir gelecek sunabilmek vs.) dair bulgulara değinilmektedir. 

Tablo 3: Girişimci Olmanın Kadın Girişimcilere Kazandırdıkları 

1. Katılımcı Özgüven, saygınlık, sosyal ilişkilerin gelişmesi, yeni çevre edinmek, hayallerini 
gerçekleştirmiş olmak, çocuklarıma iyi bir gelecek sunmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

2. Katılımcı Bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük kazanmak, özgüven ve güç. (Girişimciliği 
öneriyorum) 

3. Katılımcı Sevdiği işi yapmak, özgüven, belli bir statüye sahip olmak, saygınlık, sosyal ilişkilerin 
gelişmesi. (Girişimciliği öneriyorum) 

4. Katılımcı Sosyal ilişkilerin gelişmesi, özgüven, sevdiği işi yapmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

5. Katılımcı Saygınlık, belli bir statüye sahip olmak, bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük 
kazanmak, sosyal ilişkilerin gelişmesi. (Girişimciliği öneriyorum) 

6. Katılımcı Sosyal ilişkilerin gelişmesi, yeni çevre, özgüven, bağımsız çalışmak, ekonomik 
özgürlük kazanmak, hayallerini gerçekleştirmiş olmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

7. Katılımcı Sosyal ilişkilerin gelişmesi, belli bir statüye sahip olmak, yeni çevre, özgüven, bağımsız 
çalışmak, ekonomik özgürlük kazanmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

8. Katılımcı Bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük kazanmak, sosyal ilişkiler, hayallerini 
gerçekleştirmiş olmak. (Girişimciliği öneriyorum) 

9. Katılımcı Saygınlık, belli bir statüye sahip olmak, bağımsız çalışmak, ekonomik özgürlük 
kazanmak, özgüven. (Girişimciliği öneriyorum) 

10. Katılımcı Sevdiği işi yapmak, özgüven, belli bir statüye sahip olmak, saygınlık, sosyal ilişkiler. 
(Girişimciliği öneriyorum) 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin işlerini kurduktan sonra girişimci olarak işlerini 
yapmanın kendilerine kazandırdıklarına ilişkin bulgular incelendiğinde, Katılımcıların, 
hayalini kurdukları, bağımsız şekilde sevdikleri işi yapmanın sağladığı ekonomik özgürlük 
neticesinde toplumda belli bir statüye sahip olma ve itibar görmenin kendilerine duydukları 
güveni pekiştirdiğini bir yandan da sosyal ilişkilerini geliştirdiğini ve aile bireylerine iyi bir 
gelecek sunabileceklerine olan inançlarını arttırdığını dile getirmişler ve tüm bunları 
kendilerine sağlayan girişimciliği önerdiklerini dile getirmişlerdir. 

6.3. Kadın Girişimcilerin İş Yeri Kuruluşu ve Faaliyetleri Esnasında Karşılaştıkları 
Zorluklar 

 Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin iş yeri kuruluşu ve faaliyetleri esnasında 
karşılaştıkları zorluklar incelendiğinde, katılımcıların tamamı sermaye temininde zorluk 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar sermaye teminini, kişisel tasarrufları, aile, eş, akraba 
desteği ya da ticari kredi desteği ile sağladıklarını ifade etmişlerdir. 

 Katılımcıların tamamına yakını kuruluş ve faaliyet esnasında bürokratik işlemleri 
gerçekleştirirken zorluk yaşadığını bildirmiştir. Katılımcı 2 ve 8 bürokratik işlemler 
konusunda yaşadığı zorluğun KOSGEB’in desteklediği makine ve teçhizatın çeşitliliğinin 
azlığından yana olduğunu vurgulamıştır.  

 Katılımcı 7, 9 ve 10 ise bürokratik işlemler kapsamında yer alan kurulacak iş yerine ait 
projeleri hazırlama konusunda yeterli danışmanlık desteğinin olmadığını belirtmiştir. 

 Katılımcıların tamamına yakını yüksek iş yeri kiraları nedeniyle zorluk yaşadıklarını 
dile getirmişlerdir.  

 Katılımcıların yarısından fazlası basmakalıp hükümler nedeniyle sorun yaşadıklarını 
vurgulamışlardır. Açtıkları iş yerlerinde “başarabilecek miyim?” kaygısına kapıldıklarını 
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bunda çevrenin cesaretlendirmek yerine sürekli başarılarını sorgulanmalarının da etkisinin 
olduğunu belirtmişlerdir.  

 Bununla beraber bir kısım katılımcı da işleri ile ilgili deneyim eksikliklerinin 
kendilerine duydukları güveni sarstığı görüşünü belirtilmiştir.  

 Katılımcıların yarısı aile ve iş hayatı arasında sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Aile 
içindeki sorumlulukları yerine getiremediklerini, evlerine, eşlerine, çocuklarına hatta 
kendilerine dahi yeteri kadar vakit ayıramadıklarını dile getirmişlerdir.  

 Katılımcıların yarısı işe uygun çalışan bulma konusunda sorun yaşamaktadır.  Uygun 
çalışan bulunsa dahi güven konusunda tereddütlerinin olduğunu ya da ekonomik açıdan bir 
çalışanı karşılayabilecek bütçeye sahip olmadıklarını bu sebeple kısmi zamanlı öğrenci 
çalıştırma yoluna gittiklerini ifade etmişlerdir.  

 Katılımcıların yarısından azı geleneksel toplum baskısı nedeniyle sorun yaşadıklarını 
vurgulamış ve aile desteği ile bu sorunun üstesinden geldiklerini vurgulamışlardır.  

 Katılımcıların az karşılaştıkları sorunlardan biri iş alanında yaşadıkları tecrübesizlik ve 
çocuk bakımı ile ilgili karşılaştıkları zorluktur. İş alanında yaşadıkları tecrübesizliği aynı iş 
kolunda faaliyette bulunan diğer çalışanların tecrübelerinden yararlanarak çözdüklerini dile 
getirirken; çocuk bakımı ile ilgili sorunu ise aile yakınlarından destek alarak aşmaya 
çalıştıklarını ifade etmişlerdir.  

6.4. Kadın Girişimcilerin Destekleyici Konumda Olan Yetkili Kuruluşlardan Ne İster?  

Bu başlık altında KOSGEB desteği ile iş yeri kurmuş kadın girişimcilerin işleri ile ilgili 
devletten ve destek sağlayacak kişi ve kuruluşlardan beklentilerine (vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, eğitim 
olanaklarının ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, KOSGEB destek ödemelerinin 
zamanında yapılması, yurtiçi yurtdışı etkinlik katılımlarının desteklenmesi, çocuk bakım 
desteğinin sağlanması. vs.) dair bulgulara değinilmektedir. 

Tablo 4:  Kadın Girişimcilerin Destek Verecek Kişi ve Kuruluşlardan Beklentileri 

1. Katılımcı KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, 
eğitim olanaklarının sağlanması. 

2. Katılımcı KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi. 

3. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, 
eğitim olanaklarının sağlanması. 

4. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, yurtiçi yurtdışı etkinlik 
katılımlarının desteklenmesi. 

5. Katılımcı KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, eğitim olanaklarının sağlanması. 

6. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, 
eğitim olanaklarının sağlanması. 

7. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, 
eğitim olanaklarının sağlanması, çocuk bakım desteği. 

8. Katılımcı KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, bürokratik işlemler konusunda 
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kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, yurtiçi yurtdışı etkinlik 
katılımlarının desteklenmesi. 

9. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, vergi indirimlerinin getirilmesi, 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, 
eğitim olanaklarının sağlanması. 

10. Katılımcı 
KOSGEB destek ödemelerinin zamanında yapılması, bürokratik işlemler konusunda 
kolaylık sağlanması, kredi olanaklarının iyileştirilmesi, eğitim olanaklarının sağlanması, 
çocuk bakım desteği. 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin işleri ile ilgili devletten ve destek verecek kişi ve 
kuruluşlardan beklentileri incelendiğinde, katılımcıların tamamı KOSGEB’in destek 
ödemesini geç yapması nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşadıklarını dile getirmiş ve 
KOSGEB desteğinin daha erken sağlanmasını talep etmişlerdir. Katılımcıların büyük 
çoğunluğu bürokratik işlemler konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmiş, iş yerine alınan 
makine, teçhizatın faturalandırma sonrası desteğin sağlanmasına ilişkin sorunun giderilmesini, 
KOSGEB’in destekte bulunacağı makine, demirbaş vs. çeşitliliğinin arttırılması hususundaki 
bürokratik işlemler konusunda kolaylık sağlanmasını istemişlerdir. Katılımcıların tamamına 
yakını KOSGEB’in sağladığı kredi olanaklarını iyileştirilmesini, kredi sağlarken teminat 
istemek yerine iş yeri sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda iş yerini 
ipotek altına almak gibi farklı alternatifler sunmasını talep etmişlerdir.  Katılımcıların 
neredeyse tamamı çeşitli alanlarda eğitim olanaklarının sağlanmasını talep etmektedirler. 
Katılımcılar, kurdukları iş alanında teknoloji kullanımına ilişkin eğitim verilmesini, müşteri 
memnuniyeti sağlama, halkla ilişkiler, diksiyon, iş yeri kuruluş ve faaliyetinde gerekli 
prosedür işlemleri, iş yeri sahibi haklarının hukuki boyutları ve proje yazımına destek olacak 
içeriğe sahip eğitimler verilmesini talep etmektedirler. Katılımcıların büyük çoğunluğu vergi 
indirimlerinin getirilmesini talep etmektedir. Hukuki statüsü şahıs şirketi olan katılımcılar üç 
ayda bir ödedikleri stopaj vergisinde indirim uygulanması ya da kaldırılmasını istemektedirler. 
Katılımcıların küçük bir çoğunluğunun çocuklarının kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak 
kadar küçük ve bakıma muhtaç oluşu dolayısıyla çocuk bakım desteği talep etmektedirler. 
Katılımcıların en az talepte bulundukları husus ise kendi iş alanları ile ilgili yurtiçi ve 
yurtdışında gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılımın desteklenmesi talebidir. 

6.5. Kadın Girişimcilerin İşleri İle İlgili Geleceğe Yönelik Planlarına Ait Bulgular 

Bu başlık altında KOSGEB desteği ile iş yeri kurmuş kadın girişimcilerin kurdukları iş yerleri 
ile ilgili geleceğe yönelik planlarına (iş hacmini genişletmek, ürün ve hizmet çeşitliliğini 
arttırmak, mevcut bölge dışında başka bir il ya da bölgeye yatırım yapmak, şu anda bulunulan 
sektör dışında farklı bir sektöre yatırım yapmak vs.) değinilmektedir. 

Tablo 5: Kadın Girişimcilerin Geleceğe Yönelik İstek ve Beklentileri 
1. Katılımcı Geleceğe yönelik planı olmadığını beyan etmiştir 
2. Katılımcı İşi büyütmek, hizmet çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 
3. Katılımcı İşi büyütmek, ürün ve hizmet çeşitliliğimi arttırmak,. 
4. Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 
5. Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 
6. Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 

7. Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak, şu anda bulunduğum sektörden başka bir 
sektörde iş yapmak, başka il ya da bölgeye yatırım yapmak. 

8. Katılımcı İşi büyütmek ve hizmet çeşitliliğimi arttırmak.  
9. Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak. 
10. Katılımcı İşi büyütmek, ürün çeşitliliğimi arttırmak. 
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Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin, kurdukları iş yerleri ile ilgili gelecek planlarını içeren 
soruya, katılımcıların tamamına yakını işlerini büyütmeyi, ürün ve hizmet çeşitliliğini 
arttırmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların yarısı aynı zamanda başka il ya da 
bölgeye yatırım yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Katılımcı 1’in diğer katılımcılardan 
farklı olarak “Geleceğe ilişkin iş yerimle ilgili pek bir beklentim yok iş yerim beni maddi 
anlamda sıkıntıya düşürmeyecek şekilde idare etsin yeterli ancak ilerleyen zamanlarda 
gelirim ihtiyaçlarımın üzerinde bir artış gösterdiğinde elde ettiğim kazançla maddi durumu 
yetersiz olan öğrencilere burs sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak istiyorum.” İfadeleri 
iş yerinin geleceğine ilişkin görüşlerini içermektedir. Katılımcı 2, tabloda belirtilen gelecek 
planlarının yanı sıra yaptığı iş ile ilgili farklı hizmetler sunabilmek için eğitimler almayı ve 
aldığı eğitimi, iş alanında uygulamaya koyarak piyasada saygınlık ve güven kazanıp tüm 
kesime hitap etmeyi amaçladığını belirtmiştir. Katılımcı 4, tabloda belirtilen gelecek 
planlarının yanında yurtiçi ve yurtdışında el sanatlar alanında düzenlenen etkinliklere katılmak 
istediğini Ülkesini ve kendisini tanıtmayı amaçladığını ifade etmiştir. Katılımcı 5, tabloda 
belirtilen gelecek planlarının yanı sıra “ 8 aydır faaliyet gösteren bir iş yerim var ve gelir 
gider dengesini yeni yeni oturtmaya başlıyorum gelir gider dengemi sağlayıp borçlarımı 
kapattığımda iş yerimden elde ettiğim kazançla imkanlarım el verdiği ölçüde haftanın bir 
günü ücret talep etmeden engelli bireylere hizmet vermek istiyorum” ifadelerinde 
bulunmuştur. Katılımcı 6 ise ürün çeşitliliğini arttırıp, işini büyüttükten sonra işsiz bireylere iş 
imkanı sunmayı, istihdam yaratmayı ve işsizliğin azalmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini 
belirtmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadın girişimciler, çalışan sayısında meydana gelecek artışta, işsizliğin azalmasında, küresel 
ölçekte faaliyetine devam eden işletmelerin kurulmasında dolayısıyla ekonominin 
canlandırılmasında sağlayacakları ciddi katkılar sebebiyle önem arz etmektedir(Soysal, 2010b: 
73). Teknolojik, endüstriyel ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler, günümüz 
koşullarında iş dünyasında yer alan kadın sayısını arttırmakla beraber bilgiye erişimi 
kolaylaştırmış ve eğitimli kadın oranını yükseltmiştir. Böylelikle iş yaşamının birçok alanında 
kadınlar yer alamaya başlamıştır. Yaşanan bu gelişim ve değişimlerle zaman içinde kadınlar 
kariyer sahibi olmak belli bir saygınlık ve statüye sahip olmak adına girişimciliğe yönelmeye 
başlamışlardır. Bu yöneliş ile birlikte kadınların yaşadığı sorunlar da daha fazla gündeme 
gelmeye başladı. Kadın girişimcilerin faaliyetleri esnasında sık karşılaştıkları sorunlar 
arasında, finansal sermaye yetersizliği, geleneksel yapıya sahip toplumun neden olduğu baskı, 
cinsiyet odaklı ayrımcılık, cam tavan engeli, bürokrasinin neden olduğu engeller, düşük eğitim 
seviyesi nedeniyle karşılaşılan sorunlar, kısıtlı zaman olgusundan kaynaklanan zorluklar, 
çevresinde örnek alabileceği bir rol modelin bulunmayışından kaynaklanan sıkıntılar ve 
basmakalıp hükümler yer almaktadır. Söz konusu sorunların çözümüne katkıda bulunan, 
kadın girişimciliği teşvik eden ve destekleyen kurum ve kuruluşlar arasında; Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Kadın Emeği ve İstihdamı 
Girişimi bulunmaktadır. 
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Bu çalışmada Düzce ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar, 
girişimcilik anlamındaki güdüleri, girişimci olmanın kendilerine kazandırdıkları ve kadın 
girişimcilerin istek ve beklentileri incelenmiştir. Ekonomik özgürlük, bağımsız çalışma isteği 
ve aile ihtiyaçlarını karşılama güdüsü ile girişimci oldukları görülen girişimci kadınların 
yaşadığı temel sorun sermaye teminidir. Bunun dışında ise, nitelikli eleman temin edememe, 
kira fiyatlarından dolayı uygun iş yeri bulamama gibi sorunları da beraberinde getirdiği 
görüşündedirler. İş yerlerini kurduklarında ve faaliyet esnasında bürokratik işlemler 
konusunda zorluk yaşadıklarını da ifade etmişlerdir. Kadın girişimcilerin, kuruluş ya da 
faaliyetleri esnasında devletten ve destek sağlayacak kişi ve kuruluşlardan vergi indirimlerinin 
getirilmesi, bürokratik işlemlerin esnetilmesi ve kredi olanaklarının iyileştirilmesi ile ilgili 
talepte bulunduklarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Katılımcıların tamamına yakını 
kurdukları iş alanında teknoloji kullanımına ilişkin eğitim verilmesini, müşteri memnuniyeti 
sağlama, halkla ilişkiler, diksiyon, iş yeri kuruluş ve faaliyetinde gerekli prosedür işlemleri, iş 
yeri sahibi haklarının hukuki boyutları ve proje yazımına destek olacak içeriğe sahip eğitimler 
verilmesini talep etmektedirler. Bunun yanı sıra katılımcılar KOSGEB’in sunduğu eğitim 
hizmetinin yeterli olmadığını söz konusu eğitimlerin kısıtlı zaman diliminde verildiğinden ve 
proje yazarken yetersiz eğitim nedeniyle zorluk yaşadıklarından söz etmişlerdir. 

Girişimcilik, kadın girişimcilerin, hayalini kurdukları, bağımsız şekilde sevdikleri işi 
yapmanın kendilerine sağladığı ekonomik özgürlük neticesinde toplumda belli bir statüye 
sahip olmayı ve itibar görmenin kendilerine duydukları güveni pekiştirmesini sağlamıştır. 
Bununla beraber sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmakla beraber aile bireylerine 
iyi bir gelecek sunabileceklerine olan inançlarını arttırmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 
girişimcilik faaliyetlerine ilişkin gelecek planlarında ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak işi 
büyütmeyi hedeflediklerini, iş kolunu değiştirmek istemediklerini ve başka il ya da bölgeye 
yatırım fikrine sıcak bakmadıklarını vurgulamışlardır.  

Çalışma kapsamında dile getirilebilecek olan önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür, 
Kadın girişimcilerin bürokratik işlemler konusunda yaşadıkları sıkıntılara kendi başlarına 
çözüm bulmak yerine destek sağlayan kurum ya da kuruluşla paylaşarak ortak çözümler 
dahilinde sağlıklı hareket etmelidirler. Kadın girişimcilere iş kurma ve faaliyetleri esnasında 
destek sağlamaya çalışan KOSGEB, destek ödemelerini zamanında sağlamalıdır. Böylelikle 
girişimciler işlerini borçlanarak kurmak yerine sağlanan destekle kurmuş olacaktır. KOSGEB, 
girişimcilere sunduğu eğitim süresini uzatmalı ve eğitim dahilinde girişimcilere verdiği bilgi 
yelpazesini girişimci talepleri doğrultusunda genişletmelidir. 
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BOŞNAK ULUSAL KİMLİĞİNİN OLUŞUMU VE HALK KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ 

ÜZERİNE BAZI TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER  
Ömer AKSOY* 

 
Öz 

Uzun yıllar Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış olan Boşnaklar, İslam dinini kabul etmeleri neticesinde, etnik 
kökenlerin dikkate alınmaksızın, toplumsal yapının inanç eksenli kategorize edildiği Osmanlı siyasi sistemi 
içerisinde devletin aslî unsuru olarak yaşantılarını idame ettirmişlerdir. Slav kökenli bir halk olmalarına rağmen, 
yaşadıkları bölgede aynı etnik kökene mensup oldukları diğer Slav gruplardan farklı bir şekilde, Türk kültürü ve 
İslamiyet etkisinde teşekkül eden ve bölgesel anlamda kendilerine münhasır olan bir kültür vücuda 
getirmişlerdir. Türklerin 20. yüzyıl sonlarından itibaren bölgedeki hâkimiyetini kaybedişi, Bosnalı Müslüman 
Slavların Müslüman kimliklerini ve Türk kültüründen beslenen kültürel miraslarını korumak suretiyle yeni bir 
ulusal kimlik çatısı altında varlıklarını devam ettirmesi zaruretini doğurmuştur. Türk ve Müslümanlık etkisinde 
oluşan Boşnak halk kültürü, Boşnak ulusal kimliğinin temelini teşkil ederken, Boşnak ulusal kimliğinin inşası ve 
ihyası meselesinde başat rol üstlenmektedir. Bu bağlamda makalede öncelikli olarak etnisite, ulus, ulusal kimlik 
ve halk kültürü kavramları ile bu kavramların Balkan coğrafyasında nasıl tanımlandığı meselesi üzerinde 
durulmuştur. Sonrasında ise halk kültürünün ulusal kimlik inşasındaki rolü ile tarihî süreçte Boşnak ulusal 
kimliğinin oluşumu ve Boşnak halk kültürü arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bosna Hersek, Boşnak, Boşnak Ulusal Kimliği, Halk Kültürü. 

 

SOME DETERMINANTS AND EVALUATIONS ON THE FORMATION OF THE NATIONAL 
IDENTİTY OF BOSNIANS AND THE EFFECTS OF FOLK CULTURE  

 

Abstract 

Bosnians, who had lived within Ottoman Empire for long years, inhabited as essential elements of theempire in a 
system in which social structures were categorized in accordance with the faith-axis without considering ethnic 
back grounds. Despite being Slavic origin, contrary to the other Slavic groups who had same ethnic back 
grounds with them, Bosnians embodied a peculiar regional culture that formed under the impact of Turkish 
culture and Islamic impact. The extinction of Turkish domination from the region at the end of 20th century 
generated an obligation as protecting cultural heritance that nourished from Muslim identity and Turkish culture 
for Bosnian Muslim Slavs. In this context, Bosnian folk culture, that formed under the effect of Turks and 
Muslims, constitutes the roots of Bosnian national identity and on the other hand assumes a dominant role for the 
issue of constructing and reviving the Bosnian national identity. In this context, the article firstly focuses on the 
concepts of national identity, ethnicity and popular culture, and the question of how these concepts are defined in 
the Balkan geography. Then, the relationship between the formation of Bosnian national identity and Bosnian 
folk culture in the historical process was discussed. 

Keywords: Bosnia And Herzegovina, Bosnian, Bosnian National İdentity, Folk Culture. 

 
GİRİŞ 
Farklı etnik yapıda ve farklı dinî inançlara mensup toplulukların yüzyıllardır bir arada 
yaşadığı Balkan coğrafyası, bu özelliği sayesinde sosyal bilimciler için bir laboratuvar 
görünümü arz etmektedir. Bölgenin taşımakta olduğu etnik ve dinî çeşitlilik, bir arada 
yaşayan etnik grupların tarih boyunca birbirleri ile mücadele halinde olmasında temel etken 
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olmuştur. Bu etnik topluluklardan birisi de, bölgenin kadim halklarından olan Müslüman 
Boşnaklardır. Boşnaklar, 20. yüzyıl boyunca ulusal kimliklerini muhafaza etmek adına çetin 
bir mücadelenin içerisinde olmuşlardır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden 
çekilmesi, yüzyıllardır bu çok etnili yapı içerisinde varlığını idame ettiren İslam dinine 
mensup halklar açısından yok olmama kavgasını da beraberinde getirmiştir. 1992-1995 yılları 
arasında Bosna Hersek’te vuku bulan soykırım bunun en acı tezahürlerinden biridir. Bilge 
Kral lakabı ile anılan Alija’nın, bünyesinde barındırdığı etnik çeşitliliği ve dağılımı “bir parsın 
postundaki beneklere” benzettiği Bosna Hersek’te, bir taraftan Katolik Hırvatların, diğer 
taraftan Ortodoks Sırpların, özellikle etnik çeşitliliğe ve stratejik açıdan öneme sahip olan 
bölgelerde1 Müslüman Boşnaklara karşı uygulamış oldukları etnik kıyım hareketi karşısında 
Boşnak halk destansı bir direniş örneği sergilemiş, büyük bedeller ödemek suretiyle ulusal 
varlıklarını korumaya muvaffak olmuştur.  

Bosna Savaşı’ndan geriye kalan enkaz ortamında ülkenin hem maddi hem de manevi açıdan 
restore edilme süreci Boşnaklar açısından kolay olmamıştır. Boşnakların ulusal kimliklerinin 
muhafazası adına savaş boyunca vermiş oldukları fiziki mücadele, savaşın ardından Boşnak 
ulusal kimliğini meydana getiren millî değerler ve bu değerlerin gelecek kuşakları aktarılma 
mücadelesi şeklinde devam ettirilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmamızda 19. yüzyılda 
dünyada ve Türkiye’de ulusal kimliğin ve millî kültürün temel paradigmalarının halk 
kültürüne dayandırıldığı ulus anlayışını hareket noktamızın başlangıcı kabul ederek Boşnak 
ulusal kimliğinin ve ulus bilincinin inşası ve ihyasında Boşnak halkının ve onlara ait kültür 
unsurlarının rolünü belirlemeye çalışacağız. Öncesinde ise kavramsal temellendirme 
bağlamında son iki yüz yıldır düşünce hayatımızın içerisinde tartışılmış ve bilim insanları 
nazarında birbirinden farklı yaklaşımlar ve tanımların yapılmasından ötürü ortak bir kabulün 
varlığından söz edemediğimiz etnisite, millet-ulus 2 , halk-halk kültürü ve milliyetçilik-
ulusçuluk kavramlarını tanımlayacağız. Bu kavramların bahsi geçen coğrafyada yaşayan 
topluluklar tarafından, tarihî süreçte meydana gelen bir takım sosyal, siyasal ve kültürel 
gelişmelerin etkisiyle nasıl algılandığını izaha çalışacağız. 

 
1. ETNİSİTE, ULUS VE ULUSÇULUK KAVRAMLARI 
19. ve 20. yüzyılda etnisite, ulus ve ulusçuluk kavramlarının tanımı ve kapsamı üzerine 
yapılan çalışmaların çok geniş bir yelpazesi olduğunu görüyoruz. Kavramların izahı 
hususundaki çeşitliliğin sebebi, toplumların karşılaştıkları siyasi, sosyal ve ekonomik bir 
takım gelişmeleri ve değişmeleri, var olan kültürel parametreler, dinî inançlar, geleneksel 
kaideler, coğrafî etkenler vs. gibi bir takım soyut ve somut belirleyici faktörler ışığında 
değişik perspektiflerden okuması sonucu oluşan algısal farklılıktır. Toplumsal grupların, 
meydana gelen her sosyal, siyasi ve ekonomik durum karşısında kendilerine özgü tepkiler 
vermesi, adı geçen kavramlara yönelik farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına ve bunun tabii 
sonucu olarak da kavramların farklı şekillerde yorumlanıp tanımlanmasına imkân sağlamıştır. 

                                                           
1 Sırp ve Hırvat milisler, coğrafi konumları göz önüne alındığında, özellikle stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan ve 
Sırbistan ve Hırvatistan ile sınırı bulunan (Mostar, Stolac, Visegrad, Srebrenica, Zvornik bu şehirlerden bazılarıdır) 
bölgelerde demografik yapıları kendi lehlerine çevirmek adına etnik temizlik hareketine girişmişlerdir.   
2  Köken itibariyle Arapça-Aramice olan Millet kavramı dinî bir aidiyeti ifade etmektedir. Kavramın İngilizcedeki 
Nationanlamında kullanımı, Doğu toplumlarına Osmanlı Devleti'nin son yüzyılda getirdiği bir kullanımdır (Ortaylı 
2002:217). Türkçe/Moğolca kökenli ulus kelimesi ise nation kavramını karşılayacak şekilde 20. yüzyıldan itibaren 
kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda Millet kavramının aksine etnik kapsam itibariyle daha sınırlı bir ifade olan ulus 
kavramını kullandık. Tarihî kullanımlarındaki bölgesel çağrışımlara da uygun gelmesi münasebetiyle Boşnak Ulusu ifadesini 
kullanmanın daha yerinde olacağını düşündük.   
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Her toplumun etnisite, ulus ve ulusçuluk kavramlarını algılama ve tanımlama noktasında 
kendisine ait birtakım argümanlara sahip olduğu ortadadır. O halde toplumsal kategorileri 
tasnif ederken, bu argümanların ve bunlara göre şekillenen etnisite, ulus ve ulusçuluk 
kavramlarının üzerinde bilahare durmak gerekecektir. Öncesinde ise mevcut kavramların 
tarihsel kullanımlarını ve bilim insanlarının teorik anlamda kavramlara nasıl bir tanımsal 
çerçeve çizdiklerini ortaya koymak icap eder.  

“Etnik” kavramı Yunanca “ethnos” sözcüğünden türemiştir. Eski Yunan’da ethnos kavramı 
herhangi bir kan ve kültür bağı gözetmeksizin birlikte yaşayan insanlar anlamında 
kullanılmaktadır. 3 Sömürgecilik hareketleri ve coğrafî keşifler neticesinde Afrika’da ve 
Amerika’da karşılaşılan ve “ilkel-vahşi” olarak nitelendirilen toplulukların hayatlarına dair 
herşeyin araştırılma ve öğrenilme isteği, 19. yüzyıl Avrupası’nda antropoloji, etnoloji, folklor 
gibi bilimlerin doğmasına zemin hazırlarken, özellikle antropolog ve etnologlar, sömürgecilik 
tarihinden beslenmek suretiyle etnik kimlik-etnisite kavramlarına yeni bakış açıları getirmiştir. 
20. yüzyıldan itibaren ise meydana gelen siyasi gelişmelerle birlikte bilim insanları tarafından 
etnisite kavramına ve türevlerine yeni anlamlar yüklenmiştir.  

Yüzyılın hemen başında meşhur Alman sosyolog-felsefeci Max Weber etnik kimlik ve etnik 
grup tanımını, aralarında herhangi bir kan bağına veya akrabalığa gerek duymaksızın, ortak 
kökenlere sahip olduğuna inanan insan grupları olarak yapmıştır. Bunlar, bazen siyasi, bazen 
dış görünüş, bazen sömürgeleştirme bazen de din gibi çeşitli sebeplere binaen ortak bir tarihi 
geçmişe ve kökene sahip olduklarını düşünerek, kendilerini aynı etnik oluşumlar olarak 
değerlendirmektedir (Weber 1996: Sağır 2004: 7). 

Etnisite konusunda yapmış olduğu kapsamlı araştırmalarla tanınan İngiliz Sosyolog Anthony 
Smith ise daha çok soya dayalı bir olgu olarak değerlendirdiği etnik grupların adlandırılması 
noktasında Fransızcada var olan ve tarihsel ve kültürel farklılıkları ifade etmek için kullanılan 
etnie kavramının uygun geleceğini düşünmektedir. Çünkü ona göre etnos, soydan ziyade 
sadece kültürel farklılıkları ifade eden bir kavramdır. Bu bağlamda Smith, etnisitenin temeli 
olarak yaradılışa ve soya ilişkin mitleri görmektedir. Ortak soy mitleri ve paylaşılan tarihî 
anıların meydana getirdiği etnie’lerin nitelikleri arasında yer alan; kolektif bir özel ada sahip 
olma, ortak kültürü farklı kılan bir ya da daha fazla unsur taşıma, özel bir yurt (teritorya) ile 
bağ ve nüfusun önemli kesimleri arasındaki dayanışma duygusu gibi unsurlar da topluluk 
mensuplarını birbirine bağlayıcı bir karaktere sahip olması yanı sıra onları diğer etnie’lerden 
(etnik gruplardan) ayırıcı bir özelliğe sahiptir (Smith 2014:42-49). 

Yapılan tanımlarda belirli paradigmalar, ulusun bir alt basamağı olan toplumu meydana 
getiren etnisitenin temeli olarak kabul edilmekte, etnik gruplar da bu paradigmaların bir 
bileşeni olarak ortaya çıkan topluluk olarak değerlendirilmektedir. Günümüz toplumlarında 
ise etnisite, etnik kimlik veyahut etnie, adı her ne olursa olsun, herhangi bir etnik grubu 
oluşturan temel paradigma, gerçekte var olan veyahut var olduğu kabul edilmiş-ettirilmiş4 
tarihsel-ortak köken-soy-kan bağı şeklinde algılanmaktadır. Sosyal bilimlere Primordiyalizm 

                                                           
3Etnik kavramının etimolojisi ve kavrama yüklenilen anlamın tarihi gelişimi için bk. Online Etimoloji Sözlüğü 
Etnik Maddesi; http://www.etymonline.com/index.php?term=ethnic. 
4 Eric Hobsbawm ve Ernset Gellner gibi Marksist teorisyenler, ulus ve ulusçuluk kavramlarının, kapitalizm, 
sanayileşme, merkezi devletlerin kurulması, kentleşme gibi modern süreçle birlikte veyahut onların ürünü olarak 
ortaya çıktığını savunurlar. Hobsbawm ulusu ve ulusçuluğu toplumsal bir mühendislik ürünü olarak icat edilmiş 
geleneklerin etrafında şekillenen bir olgu olarak tanımlarken (Hobsbawm 2006; 1-18), Ernest Gellnerde ulusların 
ortaya çıkışını endüstiriyel olgulara bağlar ve sanayileşmenin bir sonucu olarak etnisitenin uluslaştığını öne sürer 
(Gellner 2013a: 117-122, 145-146; Gellner 2013b: 62-70). 
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(Türkçe terminolojide İlkçilik) olarak giren felsefî yaklaşıma ve onun savunucularına göre 
aynı etnik kategoriye dâhil olmanın ve aynı ulusa mensup olmanın ilk ve olmazsa olmaz şartı 
kan bağıdır. Buna göre uluslar doğaldır ve ilk çağlardan beri vardır. Onların varlığı ekonomik, 
sosyal, kültürel, tarihsel gibi başka faktörlere bağlı olmaksızın doğal bir yapıdır ve bu doğallık 
onların en belirleyici unsuru olan kan bağı sayesindedir (bk. Özkırımlı 2005: 11; Aktürk 
2006: 24). Bu noktada yanıtını aradığımız iki soru vardır. Bunlardan ilki etnisitenin 
siyasallaşması ve uluslaşması noktasında kan bağına ve ortak soya dayalı etnik yaklaşımın 
rolü nedir? İkincisi ise aynı etnik kategori içerisinde yer almak,  aynı topluma mensup olmak 
veyahut aynı ulusun bir parçası olmak anlamına gelecek midir?  

Etnisitenin tanımı ve kapsamı meselesinde Primordiyalistler, aynı ulusa, etnik kimliğe ve 
toplumsal gruba mensup olmanın ilk ve olmazsa olmaz şartını, kan bağı-köken ve soy-
akrabalık birliğine dayandırmıştı. Esasında Primordiyalistlerin yapmış olduğu etnisite tanımı; 
din, mezhep, dil, kabile, klan, ırk gibi ulusun bir alt basamağını teşkil eden toplumsal 
kategorilerden5 sadece bir tanesidir. Etnisitenin kan bağına dayanması, onu diğer toplumsal 
kategorilerden ayırt etmekle birlikte etnisite ile kan bağı arasındaki ilişki kesin ve değişmez 
bir karaktere sahiptir anlamına gelmeyecektir. Aksine etnik kategoriler kaybolabilmekte ve 
başka bir etnik kategori içerisinde eriyebilmektedir. Özellikle din, dil, mezhep, sınıf ve 
ideoloji gibi herhangi bir toplumsal kategorinin sosyal gruplar üzerindeki baskınlığı, kan 
bağına dayanan etnik kimlik algısının önemini kaybetmesine hatta yok olmasına neden 
olabilmektedir (Aktürk 2006: 23-25). Bu durumda kan bağına ve ortak kökene dayalı bir 
etnisite tanımı yapmak, tam anlamıyla kapsayıcı ve kabul gören bir yaklaşım olmayacaktır. 
Nitekim büyük çoğunluğu Slavlarla meskûn olan Kuzeybatı Balkanlarda Bosna Savaşı’nın 
başlamasına sebep olan etnik algı buna güzel bir örnek teşkil eder. Primordiyalist tanım 
bağlamında aynı tarihî kökene ve soy birliğine mensup Boşnak, Sırp ve Hırvatlar kendilerini 
aynı etnik grup içerisine dâhil etmemektedirler.6 Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşamış 
olan farklı etkin kökenlere mensup Müslümanların yıllarca kendilerini aynı etnik grup 
içerisinde değerlendirmesi, etnik algıda dinî kategorinin kan bağına dayalı yaklaşıma galebe 
çalması neticesindedir. Benzer şekilde Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’da farklı etnik ve dinî 
kategorilere mensup topluluklar, farklı kökene mensup olmalarına rağmen ideoloji temelinde 
birleşik toplumsal gruplar oluşmasını sağlamıştır. 

Toplumsal kategorilerin ulusal kimliği oluşturmalarındaki rolü noktasında ise her kategorinin 
toplum içerisinde yaşayan bireyleri birleştirici ve birbirine bağlayıcı işlevi göz önüne 
alınacaktır. Bu anlayışa göre her toplumda ulusu meydana getiren toplumsal kategoriler türlü 
değer algılarına ve toplumsal kategorilerin toplum açısından önem sırasına göre farklılık ve 
çeşitlilik arz edecektir. Örneğin İskoçya'da ve İrlanda'da yerel İskoç ve İrlanda dillerinin 
yerine halkın gündelik yaşamda İngilizce konuşmayı tercih etmesi (Gellner 2013a: 123), 
İskoç ve İrlanda halklarının ulus bilinci noktasında dil olgusuna ikinci derecede önem 
atfettiğinin bir göstergesidir. Buna karşın İran topraklarında yaşayan Türklerin, Farsçaya karşı 
                                                           
5 Toplumsal grupları oluşturan bireyler kendilerini aynı toplumsal grup içerisinde değerlendirirken sadece kan 
bağını kendilerine bir ölçüt olarak almamaktadırlar. Bosna Hersek’te de olduğu üzere; bu grupların kendilerini 
toplumsal bir grup olarak addetmesinde sadece etnik köken değil, din, dil, mezhep gibi ortak kategorilerden biri 
veyahut birkaç tanesi belirleyici etken olabilmektedir. Buna göre Primordiyalistlerin temel koşul olarak 
belirlediği köken birliği, esasında toplumu oluşturan kategorilerden sadece bir tanesi olarak kabul edilebilir.  
6  Eski Yugoslavya bakiyesi olan Güney Slavları ile meskûn bölgelerde dine-mezhebe dayalı etnik anlayış 
oldukça güçlüdür ve bu bölgede yaşayan insanlar için Müslüman, Ortodoks ve Katolik olmak belirli bir etnik 
kimliğe mensup olmaktır. Öyle ki din veyahut mezhep değiştirmek suretiyle Katolik, Ortodoks ve Müslüman 
inancını benimseyen insanlar, bu coğrafyada yaşayan insanlar tarafından Sırp, Boşnak veyahut Hırvat oldu 
şeklinde tarif edilmektedir. 
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kendi ana dillerini koruma mücadelesi, İran Türklerinin ulus bilinci noktasında anadile 
birincil derecede önem verdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Din, dil, tarih, köken, 
mezhep, sınıf ve ideolojik belirlemeler gibi toplumu bir araya getiren kategorilerden her biri, 
ulus bilinci noktasında kimi toplumlarda birincil önem taşımaktayken, kimi toplumlarda ise 
ulus bilinci noktasında herhangi bir belirleyici rol oynamamaktadır.  

Bu bağlamda Bosna Hersek topraklarında Güney Slavlarına mensup olan ve şivesel 
farklılıklar dışında aynı dili konuşan7 Boşnak, Sırp ve Hırvatların etnik ayrımının kana, dile, 
fiziksel özelliklere dayalı bir ayrım olmadığı açıktır. Toplumsal kategorilerin etnisitenin ve 
ulusun sınırlarını belirlediği anlayıştan mülhem Boşnak etnisitesinin sınırlarını 
belirleyebilmek için öncelikli olarak bu coğrafyada yaşayan insanların hangi toplumsal 
kategorileri kendi uluslarının belirleyici unsuru olarak gördüklerini tespit etmek ve bu çok 
etnili yapı içerisinde yaşanan etnik ayrışmaların tarihine, yani 19. yüzyılda gelişen siyasi, 
sosyal ve ekonomik gelişmelere göz atmak, bu gelişmelerin ulusların oluşumuna olan 
etkilerini ortaya koymak gerekecektir. 

 
2. BALKANLARDA ETNİK KİMLİK HAREKETLERİ VE BOŞNAK ULUSAL 
KİMLİĞİNİN OLUŞUMU 
Balkan ülkelerinde modern ulusların ortaya çıkışı 18. ve 19. yüzyılda meydana gelen bazı 
ekonomik ve toplumsal etkenlere dayanmaktadır. 13. yüzyılda Türkler tarafından kurulan 
Osmanlı Devleti, Balkan topraklarına yayılıp kısa zamanda bünyesinde farklı dinlere ve 
etnisitelere mensup insanların 8  dinî hayatlarını özgür bir şekilde yaşayabildiği bir 
imparatorluk hüviyetine bürünmüştür. İnsanların barış içerisinde bir arada yaşama eğilimleri 
özellikle II. Mehmet ile birlikte Balkanlardaki her etnik ve dinî unsurun kendi inançlarını, 
dilini ve kültürünü sürdürebileceği millet sistemi şekline sokularak kurumsallaştırılmıştır 
(Karpat 2014: 20). Ancak 18. yüzyılın başlarında başlayan kapitalist yayılma, klasik Osmanlı 
devlet ve millet sistemini sarsmaya başlamıştır. İlk olarak Osmanlı’nın pazar ekonomisine 
girmesi ile Avrupa’nın artan tarımsal ihtiyacının Osmanlı topraklarından karşılanması 
neticesinde artan zirai üretim ve bunun pazarlanması, Osmanlı orta sınıfını üretici ve ticari 
olarak ikiye ayırmıştır. Bu bölünme dinî-etnik bir yön kazanmış ve zirai üretim toprakla 
uğraşan Müslüman tebaanın, ticaret ise gayrimüslimlerin elinde kalmıştır. Tarımsal üretimin 
yeni sisteme ayak uydurması ile geleneksel toplumsal katmanlar çökmüş, üretilen malları 
pazarlayan ve bu ticaretle zenginleşen Hristiyan tüccar sınıfı içerisinden de belli bir burjuva 
aydınlar sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıfa mensup olan aydınların birçoğu Avrupa’da ortaya 

                                                           
7 Bu üç etnik unsur şivesel farklılıkların dışında aynı dili konuşmasına rağmen kendi dillerini diğer dillerden 
ayırma çabası içerisinde farklı dilleri konuştuklarını iddia etmektedirler. Biraz sonra üzerinde duracağımız; 19. 
yüzyılda oluşturulan etnisite, hayalî ve efsanevî tarihin yanında çok kısa bir sürede dili de kendi etnisitelerinin 
ayırıcı simgesi haline getirmiştir.  
8  Şunu belirtmek gerekir ki; Türklerin bölgede hâkimiyet kurduğu bu yüzyıldan modern milletlerin ortaya 
çıkmaya başladığı 19. yüzyıla kadar Balkan coğrafyasında, Balkan ulus devletlerinin ulusal birliği 
sağlamlaştırmak adına yazdıkları kendi uluslarının “Türk zulmünden önceki muhteşem tarihleri ve uluslarını 
korumak adına yaptıkları romantik savaş” masallarının aksine herhangi bir etnik yapıdan ve etnik bilinçten 
bahsetmemiz mümkün değildir. Balkanlarda Türk hâkimiyeti öncesinde bağımsız ulusal devletler yerine 
Bizans’a bağlı fieflerin, Türk hâkimiyetinden sonra ise herhangi bir etnik bilince sahip olmayan çeşitli etnik 
grupların-kabilelerin varlığından bahsedebiliriz (Karpat, 2004; 18, 37-39).  
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çıkan ulusal söylemlerden etkilenmiş 9  ve yaşadıkları bölgelerde kavim milliyetçiliğinin 
önderliğini yapmışlardır (Karpat 2004:125).  

Ekonomik hareketler çözülmenin ilk basamaklarını teşkil ederken, Avrupalı devletlerin, 
emperyalist kaygılar ile Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma istekleri, başta 
Balkanlar olmak üzere Osmanlı Devleti’ne karşı gelişen her türlü ulusçu hareketin 
desteklenmesi politikasını doğurmuştur. Avrupalı devletler bir anda Balkanlardaki azınlıkların 
hamisi rolüne soyunmuşlardır. Bunların başında da Rusya gelmektedir. Balkan uluslarının 
birçoğu ile aynı etnik kökene mensup olan ve bunu Balkan siyasetinin önemli bir unsuru 
haline getiren Rusya, Balkanlardaki ulusçuluk hareketlerinin en önemli aktörüdür. 1774 
Osmanlı-Rus Savaşı ve akabinde imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması Rusya’ya, 
çoğunluğu Balkanlarda yaşayan Ortodoks Hristiyanları temsil etme hakkı kazandırmış ve 
Rusya, Panislavist fikirleri Balkan etnik gruplarına yukarıda bahsettiğimiz burjuva aydınlar 
vasıtasıyla empoze etmeye başlamıştır. Bunun neticesi olarak Ortodoks millet Rus etkisine 
açılmış ve Rusya Ortodoks Hristiyanlığı siyasal bir ideoloji haline getirmiştir.10 Rusya’nın 
etkisiyle her etnik grup İstanbul’daki patrikhaneden bağımsız olarak kendi kilisesini 
kurmuştur. 11  Ulusal kimlikler, ulusal kiliselere sıkı sıkıya bağlanırken, kilise ve devlet 
arasındaki ilişki Osmanlı Devleti’nden farklı olarak kilisenin, yeni ulusların ve kurulacak olan 
ulusal devletlerin siyasal aracı haline gelmesi ve ulusal devletlerin idaresinde özgürlüklerini 
yitirmesiyle sonuçlanmıştır (Karpat 2014: 41). 19. yüzyıldan itibaren dinin ve etnik kimliğin 
birbirini tamamlayıcı iki toplumsal kategori olduğu Balkanlarda insanlar, bağlı oldukları 
kiliseleri uluslarının ve kendi etnik kimliklerinin temel unsuru haline getirmişlerdir. Bu 
şekilde Balkan yarımadasında modern uluslar doğmaya başlamıştır.  

Balkanlarda kurulan yeni ulusal devletler kendi uluslarını yüceltme, kendi uluslarının büyük 
tarihleri üzerinde mitler yaratma ve daha önce kendilerine ait olan ve Türkler tarafından işgal 
edilen toprakları geri alma mücadelesine girişmişlerdir. Bu mücadele bölgede yaşayan ve 
azımsanamayacak ölçüde nüfusa sahip olan Türk, Boşnak ve Arnavut gibi Müslüman 
toplulukların, hem kendi etnik çoğunluklarını sağlamak hem de geçmişin intikamını almak 
adına fiziksel olarak ortadan kaldırılması ya da zorla eritilmesi politikalarını beraberinde 
getirmiştir. Bunun sonucu olarak ise Türk hâkimiyeti boyunca hiçbir zaman yaşanmayan 
büyük katliamlar ve kitlesel göçler yaşanmıştır (Karpat 2014: 42).  

Balkanlarda 19. yüzyılda vuku bulan bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti, 
parçalanmanın önüne geçmek adına bir takım tedbirler alma yoluna gitmiştir. İlk olarak 
Müslüman olan ve olmayan tüm tebaanın devletin bir vatandaşı olarak kabul edildiği 
Osmanlıcılık siyasetini devreye sokmuştur. Azınlık isyanları ve kurulan ulus devletler 
neticesinde Osmanlıcılık siyasetinin başarısızlıkla sonuçlanması, İslam ve halifeye bağlı 
                                                           
9  Ortodoks Hristiyan cemaatler içerisindeki aydınlar, bilhassa Alman şair ve filozof Herder’in ulus 
düşüncelerinden etkilenmişlerdir.  
10 Balkanlar’da Rusya’nın etkisiyle Ortodoks Hristiyanlığın siyasal bir ideoloji haline dönüşmesi ve Balkan 
milliyetçiliğinin oluşmasındaki katkı ile alakalı ayrıntılı bilgi için bk. Karpat, 2004; 28-31.  
11 İstanbul Ortodoks patrikhanesi, kilisede ibadetin Yunanca yapılması, din adamlarının Yunan olması gibi bir 
takım uygulamalarla Ortodoks etnik grupları Yunanlaştırmaya çalışmıştır. Buna tepki olarak Balkanlardaki her 
etnik grup kendi millî kilisesini kurmuştur. Rusya ise Balkanlardaki bu Slav bölünmelerini desteklemiştir. 
Panislavist bir politika güden Rusya’nın Balkanlardaki Slav grupların kendi kiliselerini kurarak bölünmesini 
desteklemesi ve her kilisenin diğer ulusal kiliselere düşmanca tavır takınmasına göz yumması Panislavist 
politikalar ile çelişen bir görüntü arz etmektedir. Rusya, Balkanlarda küçük Slav devletlerin kurulmasını, bu 
grupların idaresinin ve yönlendirilmesinin kolay olacağı düşüncesiyle daha yararlı görmüştür. Nitekim birçok 
Slav kökenli etnik grubun iştiraki ile kurulan Yugoslavya, Sovyet Rusya’nın hegemonyasına karşı tavır almış ve 
bu iki devlet arasında ittifak söz konusu olamamıştır. 
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ümmet olgusunun güçlenmesine, devletin ister istemez halifenin sancağı etrafında toplanacak 
Müslüman bir ulus siyaset takip etmesine neden olmuştur. Halifelik, Batı emperyalizmine 
karşı Müslüman direnişinin birleştirici unsuru olurken, Müslüman kimliğini muhafaza eden 
Bosnalı Slavlarda, Balkanlarda ortaya çıkan ulusçu hareketler ve Müslüman gruplara karşı 
yapılan uygulamalar karşısında kendilerini Bosnalı Müslüman ulusal kimliği adı altında 
tanımlama refleksini harekete geçirmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin ve Bosna’nın sosyo-kültürel ve siyasi dönüşümünde diğer bir belirleyici 
etken ise İttihat ve Terakki devrimi olmuştur. Bu yeni modernleşme, inanç ve kimlik sentezi, 
yerellik ve etnik anlamda kimlik düşüncelerinin gelişmesine imkân sağlamıştır. Böylece 
inancın yanında Türk, Boşnak, Arnavut gibi etnik adlandırmalar da yer almaya başlamıştır. 
Hristiyan ulus devletlerinin tecavüzleri karşısında Müslüman kimliği ile mücadele veren 
Boşnakların kendi tarihî ve kültürel öğeleri etnik bir unsur olarak yerel ve bölgesel bir anlam 
kazanmıştır.  

Tüm bu gelişmeler akabinde, bölgede siyasi olarak Türk hâkimiyetinin sona ermesi ile 
Müslüman Slavlar arasında kendilerini hangi etnik kategoriye dâhil edeceği hususu 
tartışılmaya başlanmıştır. Zira Bosnalı Müslümanlar Slav kökenli olmalarına rağmen Osmanlı 
idaresinde kaldıkları sürece Müslüman olmayan, buna rağmen aynı kökene mensup oldukları 
ve aynı dili konuştukları komşuları tarafından Türk olarak adlandırılmışlar, kendileri de bu 
adlandırmada herhangi bir beis görmemişlerdir (Hadžijahić 1974: 69-72). Bunun yanı sıra bu 
döneme kadar günümüzdeki anlamıyla Müslüman kimliğini çağrıştıran Boşnak etnonimi, 
Osmanlı yönetimi tarafından bölgede yaşayan tek bir etnik unsurdan ziyade Bosnalı 
anlamında, Bosna Hersek topraklarında yaşayanların tamamını kapsayacak şekilde 
kullanılmıştır. 1878 yılından itibaren ise bölgenin idaresini elinde bulunduran Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu da, 1882-1903 yıllarında maliye bakanlığı yapmış olan Benjamin 
Kallay’ın fikirleri doğrultusunda, 1903 yılına kadar bölgede yaşayan Müslüman, Katolik, 
Ortodoks tüm etnik grupları -dinî bir farklılık gözetmeksizin- “Bosna Hersek’te yaşayan 
insanlar” anlamına gelecek şekilde Bošnijak (Boşnak) olarak adlandırmayı uygun görmüştür. 
Avusturya-Macaristan hükümeti tarafından kurulan Saraybosna Ulusal Müzesi müdürlüğünün 
gayretleri ile Bosna Hersek’te başlatılan folklor ürünlerinin derlenip yayınlanması, arkeolojik 
kalıntıların ortaya çıkarılması, bu konularla alakalı bilimsel kitaplar ve süreli yayınlar 
çıkarılması gibi çalışmaları Kallay finanse etmiştir (Buturović 1995: 64). Bosna’da yürürlüğe 
konulan etnik politikanın propagandasının yapılması için yine Kallay’ın desteğiyle 1891 
yılından itibaren Bošnijak (Boşnak) adlı politik gazete çıkarılmaya başlanmıştır. Tüm bu 
çabalara rağmen, Boşnak etnik adlandırması sadece bölgede yaşayan Müslüman Slavların 
sahiplendiği bir adlandırma olarak kalacak, Bošnijak gazetesi de Bosnalı Müslümanların 
kendilerini Sırp ve Hırvatların, Müslümanların aslında zorla ihtida ettirilmiş Hırvat veyahut 
Sırp oldukları iddialarına karşı, aksi yönde tezler üreten Müslüman bir yayın organına 
dönüşecektir (Imamovic 1997: 373-378; Malcolm 1999: 241-243). 

Yüzyıllarca Osmanlı millet sistemi içerisinde Müslüman Türk tebaadan kendisini farklı bir 
etnik kategori içerisinde değerlendirmemiş olan Bosnalı Müslüman Slavlar, Türklerin 
bölgeden çekilmesi ve özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren Bosnalı Ortodoks ve Katolik 
grupların dinî inançları temelinde kendi etnik kimliklerini ön plana çıkarmaya başlamaları 
neticesinde, Müslüman kimlikleri üzerinde etnik bir aidiyet benimseme zaruretinin ortaya 
çıktığını görmüşlerdir. Bunu müteakiben Bosnalı Müslümanlar dinî kimliklerini ve diğer 
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gruplardan ayırıcı kültürel vasıflarını ön plana çıkarma gayretinde bulunmuşlardır. 12 
Boşnakların ulusal kimlik söylemleri, hem Bosna’da hem de Bosna dışında yaşayan Hırvat ve 
Sırpları çok da memnun eden bir gelişme olmamıştır. Zira Hırvat ve Sırplar 1990’lı yıllara 
kadar Bosnalı Müslümanları kendilerinden farklı etnik bir olgu olarak görmenin aksine onları 
zorla Müslümanlığı kabul etmiş Katolik Hırvatlar yahut Ortodoks Sırplar olarak gören çeşitli 
savlar öne sürmüşlerdir. Birçok Hırvat ve Sırp araştırmacı tarafından ortaya atılan Bosnalı 
Müslümanları din değiştirmiş Ortodoks ya da Katolik olarak gösterme çabası mesnetsiz, tarihi 
temelden yoksun ideolojik ve siyasi bir argümandan ibarettir (Karpat 2013: 274). 

Bosna topraklarında yaşayan Müslümanların Boşnak etnik adı ile uluslaşması süreci, dinî-
kültürel ve yerel-lokal paradigmaların bir sentez oluşturması ve coğrafi bir terim olan Bosna 
adı ile zaten Osmanlı hakimiyeti boyunca bu bölgede yaşayan insanları adlandırmak için 
kullanılan Bosnalı/Boşnak teriminin ulusal bir adlandırmaya-etnonime evrimi neticesinde 
gerçekleşen bir süreç olmuştur.13Bu süreçte ulusal yapıyı oluşturan en önemli toplumsal 
kategori İslamiyet’tir. İslamiyet’le birlikte Boşnak ulusal kimliğini oluşturan ikinci toplumsal 
kategori ise Türk kültürü etkisinde oluşan Boşnak kültürü olmuştur. 

 
3. HALK KÜLTÜRÜNÜN ULUSAL KİMLİK İNŞASINDAKİ ROLÜ VE BOŞNAK 
ULUSAL KİMLİĞİ 
19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan milliyetçi hareketler ile eş 
zamanlı olarak uluslaşma sürecinde teritoryal etnik grupların halka yönelimleri, tüm dünyada 
ulus olma bilincinin halk kültürüne ait soyut-somut değerlerin muhafaza edilmesi ile mümkün 
olacağı fikrini doğurmuştu. Bu düşünce ile daha öncesinde halka ait olanın küçümsendiği 
anlayış yerini, entelektüeller tarafından halka ait olan her türlü maddi-manevi kültürel değerin 
yüceltildiği bir anlayışa bırakacaktır. Her ulus kendi millî varlığını yine kendi halkında var 
olan kültürel mirasa dayandırarak bunların yüceltilmesi ve halk kültürü mirasının yeni 
kuşaklara aktarılmasını sağlama yoluna gidecektir. Parçalanan Yugoslavya’nın son 
dönemlerinde şiddetlenen etnik çatışmaların ortasında kendi ulusal varlıklarını kabul 
ettirebilme mücadelesi veren Bosnalı Müslüman halkın, Boşnak olarak adlandırdığımız ulusal 
kimliklerini muhafaza edebilmelerinin önemli ayaklarından bir tanesini halk kültürü mirasının 
korunması meselesi oluşturacaktır. Bu noktada halk kültürü dediğimiz kavramın tanımı ve 
ulusal kimlik inşasındaki rolü konumuz açısından önemlidir. 

Kültür dinamiktir ve değişken bir yapıya sahiptir. Bu değişkenliği Mümtaz Turhan kültürün 
sert noktaları ve yumuşak noktaları olarak ikiye ayırır. Kültürün yumuşak noktaları değişimi 
daha kolay kabullenirken, sert noktaları daha fazla direnir (Turhan 1994: 25). Kültürün 
yabancı kültürler ile iletişim halinde olması, onun yumuşak noktaları olarak addedilen bazı 
unsurlarının değişimini kaçınılmaz kılmıştır. Kültürün sert kısmını ise o toplumu diğer 
toplumlardan ayıran unsurlar oluşturmaktadır. Toplumlar, kültürün sert kısımlarını oluşturan 
değerler bütününü millî olarak adlandırmakta ve bu değerler bütününe sıkı sıkıya 
bağlanmaktadır. Kültürün millî sıfatını alan sert kısımları değişime karşı direnç 
göstermektedir. İşte bu millî olarak adlandırdığımız kültürel unsurlar toplumların ulus 
vasıflarını almasında etken bir rol oynayacak ve toplumlar bu unsurları muhafaza etmek ve 

                                                           
12 Boşnak etnoniminin oluşum sürecini ve bağlı olduğu tarihi, kültürel, coğrafi ve dini dinamiklerin kapsamlı bir 
analizi için bk. Hadžijahić 1974; 69-72 , 222-252; Hadžijahić 1990. 
13 Bosna adı coğrafi bir isimlendirme olup, adını Saraybosna şehrinden doğan ve ülkeyi bir baştan bir başa 
kateden Bosna nehrinden almaktadır (Imamovic 1997; 25). 
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gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterecektir. Kültürün yumuşak noktalarının ise 
kültürleşme ve akültürasyon neticesinde değişimi kaçınılmaz olacaktır. Kültürün alt 
kategorilerinden biri olarak tanımlanan halk kültürünün (Briggs 2007: 99), millî sıfatını en 
fazla taşıyan kültürel kategorilerden bir tanesi olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Öyle ki 
halk kültürü ile ulusal bilinç ve milliyetçilik ilişkisinin tarihine göz attığımızda, modern 
ulusların ortaya çıkışında aydınların ilk müracaat ettikleri ulusal kimlik kaynağının halk 
kültürü olduğunu görürüz. 

Halk kültürüne karşı Avrupa düşünce tarihinde uyanan ilginin evveliyatı, yazımızın başında 
da ifade ettiğimiz gibi coğrafî keşiflere dayanır. Bu keşifler neticesinde Afrika ve Amerika’da 
karşılaşılan ve sömürgeleştirilen yerlilerin hayatlarını araştırma ve öğrenme arzusu, Avrupa 
düşünce tarihinde meydana gelen değişme ve dönüşmelerle paralel bir çizgi takip etmiştir. Bir 
anda halk, halkın kültürü, inançları, gelenekleri, töreleri, törenleri ve edebiyatı Avrupalı 
entelektüellerin ilgi alanına girmeye başlamıştır. Karşılaşılan kendi tabirleriyle ilkellerin ve 
vahşilerin kültürünü tanıma isteği, Avrupalıları kendi ilkel ve vahşilerini tanımaya 
yöneltmiştir (Cocchiara 1980: Çobanoğlu 2010: 94-95). Bu vesileyle halk kültürüne karşı 
uyanan ilgi, ulus ve ulusçuluk kavramlarının ortaya çıkışı ile eş zamanlı olarak gelişme 
kaydetmiştir. Avrupa’da ulus ve ulusçuluk cereyanları Alman filozof Johann Gottfried Von 
Herder’in her ulusun bir ruhu (volksgeist) olduğu ve ortak bir değerler sistemine sahip olan 
halkın sahip olduğu tüm unsurları, ulusun ruhunun bir parçası olarak gördüğü ulusal 
halkbilimi kuramında hayat bulacaktır. Bu sürecin tabii neticesi olarak halk kültürü, 
kurumsallaşıp folklor adı altında bilimsel bir disiplin olarak Avrupa düşünce tarihinde yerini 
almış ve bünyesinde mitler, destanlar, halk masalları, şakalar, atasözleri, bilmeceler, ninniler, 
büyüler, dualar, ilençler, yeminler, incitmeler, atışmalar, kinayeler, alaylar, dilekler, 
tekerlemeler, selam ve ayrılık sözleri, halk adetleri, halk dansları, halk tiyatrosu, gibi halka ait 
görsel ve işitsel birçok kültür unsurunu barındırarak (Dundes 2006: 16) modern ulusların ulus 
bilincinin oluşmasında beslendiği temel kaynak olmuştur.14 

Türk hâkimiyetinden sonra ortaya çıkan Boşnak ulusal kimliğinin teşekkülünü sadece 19. ve 
20. yüzyılda meydana gelen siyasi olaylar ile açıklamak elbette ki düşünülemez. Bosnalı 
Slavların İslam dinini benimsemek suretiyle farklı bir etnik topluluk olarak uzun yıllardır 
birlikte yaşadıkları diğer Slav gruplardan ayrışması, onların ulusal kimliklerinin 
tekamülündeki temel paradigma olmakla birlikte, bu ayrışmayı sadece dinî unsurları referans 
alarak yapmak enikonu kapsayıcı bir tanımlama olmayacaktır. Çünkü Bosnalı Slavların 
İslamlaşma süreci, bölgede yaşayan diğer Slav etnik gruplardan sadece din eksenli gelişen bir 
ayrışmadan ibaret değildir. Bosna Hersek’te Türk varlığı ile birlikte önemli sayıdaki Slav 
nüfusun ihtidası, bölgede yaşayan diğer Slav gruplardan bağımsız bir etnik oluşumun 
tekâmülüne zemin hazırlamıştır. İslamiyet’i kabul eden Slav gruplar, İslamiyet’le birlikte 
Türk kültürüne ait sayısız kültürel materyali benimsemek suretiyle nüanslarını İslamiyet ve 
Türk kültürüne ait unsurların belirlediği, iç içe yaşadıkları diğer Slav komşularından farklı, 
kendilerine özgü yeni bir Müslüman Slav kültürü vücuda getirmişlerdir. Daha açık bir 
ifadeyle yeni etnik oluşum İslamiyet’in yanında Türk kültürüne ve folkloruna ait birçok 
unsuru bünyesine katmak suretiyle tekâmülünü gerçekleştirmiştir. Onları, Sırp, Hırvat, 

                                                           
14 Avrupa'da halk kültürünün, ulusal kimlik inşasında oynadığı rolün en güzel örneğine Finlandiya'da rastlıyoruz. 
19. yüzyılda Elias Lönnrot'ın Finlandiya'nın kırsal kesimlerinde yaşayan Finlilerden derleyerek 1849 yılında 
yayımladığı “Kalavela Destanı”, Fin halkı arasında büyük etki yaratmış, bu destan Fin halkının ulusal 
kimliklerinin farkına varmasına, milliyetçilik ve ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcına vesile olmuştur 
(Çobanoğlu 2010: 38). 
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Makedon gibi Slav menşeili diğer etnik gruplardan ayıran en önemli hususiyetler, Türk 
menşeili dinî ve kültürel unsurlar olmuştur. Bu bağlamda Boşnaklar için Türk varlığı, 
Balkanlarda uzun yıllar Türk hâkimiyeti altında yaşayan gayrimüslimlerin, özellikle 
uluslaşma ve bağımsızlık süreçlerinde ürettikleri -Türklerin bölgede kendi ulusal varlıklarının 
üzerinde istilacı ve sömürücü bir hâkimiyet kurduğu- tarzında emperyal herhangi bir çağrışım 
yaratmamıştır. Aksine bölgedeki Türk varlığı, ihtidalar ve kültürleşme neticesinde Slav 
mühtedilerin yaşantılarında hayat bulmuştur. Bu kültürleşme dönemi, beraberinde kahve 
adabından dinî ritüellere, doğum, evlilik, ölüm gibi geçiş törenlerinden müzik kültürüne, 
Boşnak halk kültürüne ait sayısız uygulamada Türk kültüründen beslenen yeni bir sosyal 
hayat, yeni bir kültürel algılayış ve kavrayışı beraberinde getirmiş, bu unsurlardan beslenen ve 
kendine has kültür ve dilini var eden çok sayıda yazar, şair ve düşünür yetiştirmiştir. Aynı 
zamanda Hırvat ve Sırp etnisitelerin bilhassa günümüzde kullanmaktan imtina ettikleri 
yaklaşık 9000 Türkçe kökenli sözcük, Türkizm (Turcizmi) adı altında Müslüman Boşnaklar 
tarafından kendilerini diğer etnik gruplardan ayırıcı bir unsur olarak günümüze değin kullanıla 
gelmiştir.  

Boşnakların ulusal kimlik inşası noktasında en önemli etnik kategorilerden bir tanesi olan 
Boşnak halk kültürü, onların Slav kökenli olmalarına karşın bölgede yaşayan diğer Slav 
gruplardan farklı olarak Türk halk kültüründen ve sözlü geleneğinden beslenmek suretiyle 
müstakil bir gelişim süreci takip etmiştir. Boşnaklardan çok daha evvel, Boşnakların soydaşı 
ve yüzyıllardır aynı teritoryada birlikte yaşadığı komşuları olan Sırplar, ulusal kimlik inşası 
sürecinde Ortodoksluğu kendi etnisitelerine ait millî bir mezhebe dönüştürürken, Alman 
menşeili ulusçu fikirlerden beslenerek halk kültürüne yönelmişti. Sırp milliyetçilerinin 
meşhur ideoloğu olan halkbilimci Vuk Stefanović Karadžić, Sırp destanlarını, masallarını, 
halk hikâyelerini, atasözlerini kayıt altına alıp yayınlamak suretiyle Sırp ulusal kimliğinin 
teşekkül etmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Fakat Karadžić, Güney Slavlarının yaşadığı 
bölgede yapmış olduğu derlemelerde Müslüman Boşnaklara ait epik destanları da kayda 
geçirmiş ve bunları Müslüman Sırplara ait destanlar olarak tasnif etmiştir (Karadžić 1969). 
Karadžić’in göz ardı ettiği husus ileri ki yıllarda yapılan çalışmalar ile ortaya çıkacağı üzere 
Boşnaklarda var olan destan geleneğinin bölgede yaşayan Sırp ve Hırvat kahramanlık 
destanlarından tamamen farklı olması ve bariz bir şekilde Türk boylarının destan geleneklerini 
yansıtmasıdır. Öyle ki Sırp ve Hırvatlarda görülen ve Junanke Pjesme (Kahramanlık 
türküleri) olarak adlandırılan tür, hacim olarak kahramanlık destanlarından çok daha kısa epik 
şiirleri ihtiva etmektedir. Bu bölgede gerek muhtevası, gerek icrası gerekse de hacmi ve biçim 
özellikleri bakımından sadece Müslüman Boşnaklarda destanî şiir ve destan olarak 
adlandırdığımız anlatılar ile karşılaşmaktayız (Çobanoğlu 1994: 8-25; Reichl 2014: 143). Bu 
noktada Slav kökenli olmasına rağmen Türk destancılık geleneğinden etkilenmek suretiyle 
Müslüman Boşnaklara has sözlü geleneğin, diğer Slav gruplardan bağımsız bir şekilde 
varlığını koruduğu görülmektedir. Özetle Boşnak etnisitesinin beslendiği Boşnak sözlü kültür 
ürünleri, Türk kültürü etkisinde gelişmiş ve bölgede yaşayan soydaşlarınınkinden farklı bir 
karakteristiğe sahip olmuştur. 

Boşnak entellektüellerin diğer Slav komşuları gibi ulusal kimlik inşasında sözlü kültür 
ürünlerine yönelimleri ise 19. yüzyıl sonlarına rastlar. Hırvat ve Sırp entellektüellerin 19. 
yüzyıl başlarında kaynağını bilhassa Avusturya’dan alan ideolojik gelişmeler bağlamında 
yapmış olduğu sözlü kültür ürünlerini derleme ve ulusal kimliklerini ön plana çıkarma 
gayretlerinin aksine Boşnaklar, yazımızın başında da üzerinde durduğumuz gibi Türk 
hâkimiyetinin bölgede sona ermesine kadar, Osmanlı Devleti’nin etnik anlamda asli unsuru 
olmalarından hareketle ulusal kimlik inşası ile alakalı herhangi bir çaba içerisinde olmamıştır. 
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Fakat Avusturya-Macaristan hâkimiyeti ile birlikte Boşnaklar kendi ulusal kimliklerinin Sırp 
ve Hırvatlardan ayırt edici nüansları oluşturan sözlü kültür ürünlerini kayıt altına almaya 
başlamışlardır. Bu araştırmaların öncü ismi Bosna Hersek müzesi müdürlüğü görevini 
üstlenen Kosta Hörmann’dır.  

Kosta Hörmann, Güney Slavları içerisinde İslam dinine mensup olanları Hırvat ve Sırplardan 
ayrı bir Slav halk olarak değerlendirmiş, yapmış olduğu araştırmaları da bilhassa Müslüman 
Slavlar üzerine yoğunlaştırmıştır. Kayıt altına aldığı Boşnak kahramanlık şiirlerini ve folklor 
malzemesinin Müslüman Slavlara ait olduğunu vurgulamak amacıyla eserini Bosnalı 
Müslümanların Halk Şiiri (Narodna Pjesme Muslimana u BİH) şeklinde adlandırmayı uygun 
görmüştür. Bu eserde Hörmann, Boşnakların epik destan geleneğinde izine çok sık 
rastladığımız Cercelez Ali, Sokullu Mehmet Paşa, Gazi Hüsrev Bey, Musa Beg Liçki, 
Hırnitsa Kardeşler, Kulin ailesi gibi tarihî şahsiyetler ve kahramanlar etrafında teşekkül etmiş 
destanları derleyerek yayınlamıştır.  Hörmann’ın kendisinden sonra araştırma yapacak olan 
araştırmacılara önemli etkisi olmuştur (Aksoy 2017: 15). 

Boşnaklara ait sözlü kültür ürünlerini derlenmesi ve yayımlanması noktasında öncü 
entellektüellerden bir diğeri Mehmet Beg Kapetanoviç Lyubuşak’tır. Lyubuşak, 
çocukluğundan itibaren toplamaya başladığı atasözleri ve deyimler ile birlikte Boşnakların 
yaşadıkları bölgelerden kayıt altına aldığı epik ve lirik karakterdeki sözlü şiirleri ve halk 
hikâyelerini 1887 yılında Narodno Blago (Halk Hazinesi) adıyla yayımlamıştır. Boşnak 
entellektüellerin Arap harfleri kullanmasının aksine Lybuşak, Boşnak sözlü kültür ürünlerinin 
derlenmesi çalışmalarının yanında Boşnakların modernleşme meselesini dil cihetinden ele 
almış ve eserlerini Latin harfleri ile Boşnakların kullandığı sadelikte bir Boşnakça ile vücuda 
getirmiştir (Ljubušak, 2003).   

Boşnak halk kültürü ürünleri bu dönemde en fazla süreli yayınlarda kendisine yer bulacaktır. 
20. yüzyılın başlarından itibaren başkent Saraybosna merkez olmak üzere Mostar, Banyaluka 
gibi şehirlerde artan kültürel faaliyetlerin yanı sıra Müslüman entellektüellerin gayretleri ile 
edebî ve kültürel içerikli gazete ve dergiler çıkarılmaya başlanmıştır (bk. İmamović 1997: 
373-383; 410-417). İlk olarak 1886-1914 yılları arasında ağırlıklı olarak Bosnalı 
Ordodoksların yazılarının yer aldığı Bosanska Vila adlı kültür-edebiyat dergisinde Bosna'nın 
muhtelif bölgelerinden derlenmiş çok sayıda balad, türkü, lirik şarkı, atasözü, halk hikayeleri, 
anekdotlar gibi sözlü kültür ürünleri yayımlanmıştır. 1900 ile 1911 yılları arasında Bosanska 
Vila'nın aksine Bosnalı Müslümanların öncülüğünde çıkarılan ve yine Müslüman şair, yazar 
ve araştırmacıların yazılarının yer aldığı Behar dergisi ile 1907 yılında kurulup 1941 yılına 
kadar yayın hayatını kesintilerle de olsa sürdüren Gayret cemiyetinin yayın organı Gajret 
gazetesi, Boşnak sözlü kültür ürünlerinin yayımlandığı en önemli süreli yayınlar olmuştur. 
Dergilerin içerisinde aşk, ayrılık, özlem gibi temalarda işlenmiş lirik halk şarkıları, türküler, 
baladlar, şafak vakti, kar, deprem, çeşitli bitki ve çiçek adlarının kökenleri gibi konuların 
işlendiği anonim şiirler, kısa halk hikâyeleri, vecizeler, fıkralar, atasözleri, bilmeceler, halk 
hekimliği ve halk inançları ile alakalı bilgiler gibi çeşitli folklor malzemesi yer almıştır. Behar 
ve Gajret çizgisinde yayın yapan bir diğer dergi Mostar'da yayınlanan Biser'dir. Gajret ve 
Behar dergilerinde olduğu gibi Biser dergisinde de Boşnak folkloruna ait ürünler 
yayımlanmaya devam etmiştir. Bunların yanı sıra Muallim, Misbah, Yeni Misbah gibi Boşnak 
Müslüman aydınların öncülüğünde yayınlanan gazete ve dergilerde sınırlı sayıda da olsa 
Boşnak folkloruna ait malzemeler yayımlanmıştır.  Boşnak ulus bilincinin oluşum süreci ile 
birlikte daha önce bilhassa Alman, Hırvat ve Sırp araştırmacılar tarafından farklı 
adlandırmalarla da olsa derlenmeye başlanan Müslüman Slavlara ait folklor malzemesi, 
Müslüman araştırmacılar tarafından da derlenip kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu 
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bağlamda yüzyılın başından itibaren 1918 yılına kadar süren Avursturya-Macaristan 
hâkimiyeti ile Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde çıkarılmaya başlayan 
dergiler ve gazetelerde, Bosna'nın değişik bölgelerinden derlenmiş, kim veyahut kimler 
tarafından derlendiği bilgisinin yer almadığı birçok sözlü kültür ürünü yayımlanmıştır 
(Aksoy: 17-18).  

Netice itibariyle Müslüman entellektüeller Avrupa'da cereyan eden sosyal, siyasi ve kültürel 
gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte, bu dönemden itibaren Müslüman Güney Slavları, 
Boşnak etnonimini kendilerinin ayırıcı bir unsuru olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu 
dönemde bazı Müslüman entelektüellerin adı geçen yayın organlarında bazen Hırvat bazen ise 
Sırp kimlikleri ile özdeşleşleşmeleri gerektiği konusundaki görüşleri ise tamamen siyasi ve 
taktik amaçlıdır. Çünkü Bosna Hersek’teki bağımsız Müslüman etnik kimliği 
terkedilemeyecek ölçüde gelişmiş durumdadır (Malcolm 1999: 248). 20. yüzyılın başlarından 
itibaren Osmanlı Devleti’nin bir parçası ve Osmanlı milletinin aslî unsurlarından olma statüsü 
ortadan kalkan Bosnalı Müslümanlar kendilerini, kaynağı Türk ve İslam kültürü olan 
Müslüman Boşnak ulusal kimliği ile tanımlayacaktır. Ancak Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun bölgedeki siyasi varlığını yitirmesinin ardından kurulan Sloven-Sırp-
Hırvat Krallığı ve Yugoslavya Devleti dönemlerinde Türk kültür mirası yok sayılmak 
suretiyle Müslüman Boşnak etnik aidiyeti tanınmamıştır. Bu süreçte tek bir merkezden idare 
edilen kültür politikaları denetime tabii tutulmuş, Türk ve Müslüman varlığını çağrıştıracak 
her şey sansürlenmiş hatta yasaklanmıştır. Boşnak dilinde yer alan Türkçe kökenli yaklaşık 
9000 sözcüğün büyük bir kısmının Sırp-Hırvat dili olarak adlandırılan Yugoslavya’nın resmi 
dili15 için hazırlanan sözlüklerde yer almayışı, Yugoslavya döneminde uygulanan sansürcü 
kültür politikalarından sadece biridir. Bu kelimeler Bosnalı Müslümanlar tarafından konuşma 
dilinde kullanılmaya devam ederken, günümüzde bu kelimelerin çoğu Yugoslavya döneminde 
uygulanan kültür politikaları neticesinde unutulma noktasına gelmiştir.  

Yugoslavya’nın dağılması ve Bosnalı Müslümanlara karşı yapılan soykırımlar ile hafızalarda 
tazeliğini bugün dahi koruyan Bosna Savaşı sonrasında Müslüman Boşnakların ulusal kimlik 
mücadeleleri muvaffakiyetle neticelenmiştir. Boşnaklar, ulusal varlıklarını bir asra yakın 
süren bir mücadelenin sonunda kabul ettirmiş ve içerisinde Hırvat ve Sırp etnisitelerinin de 
barındıran bağımsız bir Boşnak ulus devleti kurulmuştur. Bağımsız Bosna devleti sonrası 
Bosnalı Müslümanların ulusal kimliklerini muhafaza etmek adına önlerindeki problemlerden 
bir tanesi küreselleşmenin ve modernleşmenin etkisi ile Boşnak halk kültürüne ait değerlerin 
giderek yok olmasıdır. Elbette ki bunda ulusal kimliğin inşası noktasında halk kültürünün 
rolünün aydınlar nezdinde göz ardı edilmesi ve özellikle Bosna savaşı sonrasında yetişen genç 
kuşakların Boşnak halk kültürüne karşı giderek yabancılaşması da önemli bir etkendir. Bu 
noktada ulusal kimlik ile halk kültürü arasındaki ilişkiden hareketle Boşnakların ulusal 
kimliğini meydana getiren ve kendilerini diğer Slav gruplardan ayıran millî sıfatına haiz 

                                                           
15 Yugoslavya'nın resmî dili olmakla birlikte yıllarca Boşnakların konuştukları dil, Sırp-Hırvat Dili (Sırpski-
HrvatskiJezik) olarak adlandırılmıştır. Hâlbuki Bosna Hersek'te konuşulan dil uzun yıllardan beri Boşnakça 
(Bosanski Jezik) olarak adlandırılmakta, tarihi kayıtlarda da Boşnak teritoryasında konuşulan dil Boşnakça 
olarak yer almaktadır. 1527 yılında kaleme alınan Hırvatça-İtalyanca sözlük Hırvatçanın yazılmış ilk sözlüğü, 
1828 yılında Vuk Stefanović Karadžić tarafından kaleme alınan Sırpça sözlük ise Sırpçanın kaleme alınan ilk 
sözlüğü hüviyeti taşımaktadır. 1631 yılında Üsküfi Hevai tarafından kaleme alınan Makbul-i Arif (Potur Şahidi) 
adlı Boşnakça-Türkçe manzum sözlük de Boşnakçanın bilinen en eski sözlüğüdür. Buradan da anlaşıldığı üzere 
Bosna Hersek'te yaşayan halkın kullandıkları dil olan Boşnakça esasında çok uzun bir geçmişe sahip iken, 
ideolojik nedenlerden ötürü Boşnak dili 20. yüzyıl boyunca yok sayılmış, Bosna-Hersek'te kullanılan dil Sırp-
Hırvat dili olarak adlandırılmıştır. 
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kültürel değerlerini muhafazası ve yeniden ihyası, aynı zamanda Boşnak ulusal kimliğinin 
muhafazası anlamına gelecektir. 
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ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE SİYASİ KARİYER EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN 

İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* 
Mehmet Celal GÜLTEKİN†      Mehmet Şah GÜLTEKİN‡      Mahir ÖZHAN§  

 

Öz 

Bireyler yaşamlarını daha etkin şekilde yönetmek için özellikle eğitim aldıkları dönemlerde başlamak üzere 
gelecek ile ilgili planlar yapmaktadırlar. Bu kararlarda sadece bireylerin sahip olduğu yetenek ve beceriler değil; 
cinsiyet, yaş, eğitim durumu, bireyin aile ve arkadaş çevresi ile sahip olduğu ekonomik faktörler ve içinde 
bulunduğu sosyo-kültürel yapı önemli faktörlerdendir. Siyaset ise herkesin geleceğe dair planları içerisinde olan 
bir alan değildir. Özellikle yeterli düzeyde çevresel ve ekonomik güç sağlayamayanlar için siyasi kariyer yolu 
oldukça zor ve çetrefilli geçmektedir. Siyasi kariyer hedefi olanlar öncelikle iyi planlanmış bir yol haritasına 
ihtiyaç duyarlar. Bu noktada yapılan araştırmalar erkeklerin kadınlara oranla daha fazla siyasi kariyer eğilimine 
sahip olduklarını göstermektedir.  
Bu çalışmada gençlerin siyasete, siyasal konulara ilgi duymaya ve kendilerini ideolojik olarak tanımlamaya 
başladıkları dönem olan üniversite dönemindeki siyasi kariyer eğilimlerine dair ilgilerini incelemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu amaçla ilgili literatürden de faydalanılarak iki bölümden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. 
Ölçeğin ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini tespite dönük sorulardan oluşmaktadır. İkinci 
bölümde ise öğrencilerin siyasi kariyer eğilimlerini tespit etmeye dönük likert tipi ölçek sorularından 
oluşmaktadır. Geliştirilen bu ölçek Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Biriminin farklı akademik 
bölümlerinde hazırlık eğitimi gören öğrencilerinden rastsal olarak seçilen 130 kız 92 erkek toplam 222 kişiye 
uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programına girilerek sonuçlar analiz edilmiştir. Bu analizler ise daha çok 
ölçekten elde edilen verilerin frekans, yüzdeleri ve ortalamaları ile crosstabs tabloları şeklindedir. Ayrıca 
çalışmada üniversite öğrencilerinin siyasi kariyer eğilimlerine ilişkin algılarının yaş, eğitim durumu ve cinsiyete 
göre farklılık gösterip göstermediği de T-testi ve ANOVA testleri ile incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kariyer, Siyasi Kariyer, Gençlik, Politik Yetenek. 

 
 

AN INVESTIGATION ABOUT UNIVERSITY YOUTH AND THEIR TENDENCY OF POLITICAL 
CAREER: A SAMPLE FROM MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 

 

Abstract 

In order to direct their lives more effectively, individuals are making plans for the future, especially starting from 
the periods when they are receiving education. In these decisions, not only talents and skills that the individuals 
have; but also gender, age, educational status, the circle of family and friend that the individuals have along with 
the economic factors and the socio-cultural structure they have are among the important factors. However, policy 
is not a field for which everybody has future plans. Political career pathway is especially difficult and 
complicated for those who cannot have adequate environmental and economic power. Those having political 
career goals primarily need a well-planned road map. At that point, surveys show that men have more political 
career tendencies while comparing with women. 

This study has been prepared to investigate political career tendencies at the time of university when the young 
start to be interested in policy and political topics, and identify themselves ideologically. For this purpose, a two-
part scale has been developed by utilizing from the related literature. The first part of the scale consists of 
questions aiming to determine the demographic characteristics of the participants. The second part, on the other 
                                                           
* Bu çalışma 24-26 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye 
Sempozyumunda sunulan “15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Kariyer Eğilimi 
ve Siyasal Yaşama Katılım Boyutlarının İncelenmesi: Mardin Örneği” adlı bildiriden üretilmiştir. 
† Öğr.Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi, Nusaybin Meslek Yüksek Okulu, mehmetcelal@outlook.com 
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http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

267 
 

hand, consists of likert scale questions aiming to determine political career tendencies of the students. This scale 
has been applied to a total of 222 students, 130 girls and 92 boys, who were randomly selected from the students 
having preparatory courses in different academic departments of Foreign Language Department, Mardin Artuklu 
University, and the results have been analyzed via entering the obtained data into the SPSS program. These 
analyzes are mostly in the form of frequency, percentages and averages along with crosstabs of the data obtained 
from the scale. Furthermore, in the study it has been examined with T-test and ANOVA tests whether the 
perceptions of university students related political career tendencies differ or not based on age, educational status 
and gender.  

Keywords: Policy, Career, Political Career, Youth, Political Ability.        

   

GİRİŞ  
Son zamanlarda yaşamımızda sık kullanılan kavramlardan biri de kariyerdir. Genel olarak 
kariyer, bireylerin çalışma dönemleri boyunca bir iş alanında ilerlemesi, tecrübe ve beceri 
kazanması, kazandığı tecrübe becerilerle sorumlulukların üstlenilmesi, tutum ve davranışların 
gelişimi veya bireysel ve örgütsel amaçları yönlendirmeyi sağlayan iş tecrübeleri ve 
faaliyetler bütünüdür (Şimşek vd., 2004: 10). Bireyler kendi iş değerleri ölçüsünde kariyer 
planlarını belirlerler. Bu iş değerleri: Para, güvenlik, fedakarlık, kariyer gelişimi, prestij, 
yönetim, ekonomik getiri, estetik, yaratıcılık, entelektüel teşvik, başarı, bağımsızlık, çevre, 
yaşam tarzı, değişiklik, insan ilişkileri ve arzuladığı iş ortamı gibi belirli özellikler 
göstermektedir. Kişi bu değerlere ulaştıkça işinden o derece tatmin olacaktır (Super ve 
Sverko,1995).  
Çocukluk döneminde bir meslek fikrinin oluşmasıyla başlayıp yetişkinlik döneminde bir 
meslek sahibi olmak ile devam eden süreci kapsayan sürece meslek seçimi süreci 
denilmektedir. Bireyler kariyer planlamaları doğrultusunda mesleklerini seçerken kendi 
kişisel özellikleri ile meslekleri arasında bir paralellik olmasına dikkat ederler. Bireylerin 
meslek seçimin etkileyen birçok unsur vardır. Bunlar: yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri, bireyin 
ailesi, kardeş sayısı, ilişkide olduğu kişiler, okul öncesi ve okul içi eğitimi, bireyin 
gereksinimleri, ilgileri, değerler sistemi, benlik kavramı, genel ve özel yetenekleri, diğer 
kişilik özellikleri, yaşadığı çevrenin özellikleri, toplumdaki mevcut iş alanları, istihdam 
koşulları, piyasadaki arz-talep olarak sıralanabilir (Anılan, Çemrek ve Anagün, 2008: 239).  
Anılan ve diğerlerinin (2008:239) aktardığına göre, bireylerde mesleki gelişim süreci; uyanış 
ve farkında olma, meslekleri keşfetme ve araştırma, karar verme, hazırlık ve işe yerleştirme 
olmak üzere beş aşamada gerçekleşmektedir. Bunlardan da anlaşılacağı üzere kariyer planı ve 
meslek seçimi uzun ve karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte bireyler her yaş 
döneminde farklı davranışlar sergilemektedir. Bu davranışlar bireyin yaşadığı toplumun 
kültürel özellikleri ile bireyin toplumla olan iletişimi ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla 
bireylerin farklı toplumsal yapılarda farklı davranışlar sergilemesi beklenen bir durumdur. 
Yapılan araştırmalar Türkiye’de bireylerin kariyer planı yaparken en çok karmaşa yaşadıkları 
dönemin üniversite dönemi olduğun göstermektedir (Anılan ve diğerleri, 2008: 240). Bu 
aşamada bireylerin karar verme sürecine aile, arkadaş çevresi, okul, dershane, öğretmenler vb. 
faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. Bu da karar vermeyi daha karmaşık hale getirmektedir. 
Literatürde Holland kuramı ve Parsons ile 1908’de başlayan ve daha sonra Minnesota grubu 
olarak anılan Paterson, Darley, Williamson ve diğerleri tarafından ampirik yöntemlerle 
yürütülen çalışmalar sonucu “Özellik-Faktör Kuramı” olarak adlandırılan (Yeşilyaprak, 
1995:43-45) bazı kuramlar bireylerin kariyer seçimine ilişkin süreci açıklamaya çalışan bazı 
kuramlar olarak yer almaktadır. Fakat bu kuramlar çalışmanın konusunu açıklamada doğrudan 
ilintili kuramlar değildir. Bu kuramlar daha çok kişilik özellikleri ile meslek seçimi ve kariyer 
planlaması arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan kuramlardır. Yabancı literatürdeki 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

268 
 

çeşitli çalışmalarda siyasi kariyer konusu farklı açılardan incelenmiştir (Che vd., 2017; 
Scarrow, 1997; Braungart R., ve Braungart M., 1980; Lucas, 2015; Altman ve Chasquetti, 
2005). Ancak Türk literatüründe bu kapsamda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu 
açıdan Türk literatüründeki açığa katkısı da ortaya konmuş olacaktır.  Siyaset Türkiye’de bir 
meslek olarak algılanmamakta ve siyasi kariyer bir meslek olarak tanımlanmamaktadır. 
Türkiye’de siyasetçiler ya da politikacılar daha çok meslek olarak farklı bir meslek yapmakta 
ve siyasi alanda daha sonra boy göstermektedir. Siyasetçi ya da politikacı, (Eski Yunanca'da 
πόλις, "polis" kökenlidir.) parti siyasetinde aktif olan ya da hükûmette görev yapan veya 
görev yapmak isteyen kişi (Wikipedia, erişim tarihi 30.03.2018) olarak tanımlanmaktadır. 
Türkiye gibi demokratik ülkelerde bir siyasi partide görev alan politikacılar seçmenler 
tarafından belirlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında siyasal anlamda kariyer yapmak isteyen 
bireylerin özellikle politik yetenekleri önem kazanmaktadır. Literatürde politik yetenek terimi 
ilk defa  Pfeffer (1981) tarafından kullanılmıştır (Treadway vd., 2009: 1). En genel şekliyle 
politik yetenek; amaçlara ulaşabilme noktasında başkalarını etkileyebilme yeteneği şeklinde 
tanımlanabilir (Robbins ve Judge, 2012: 427). Dolayısıyla siyasi alanda başarılı olmak isteyen 
bireyler bu ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini iyi bilmeli ve diğer kişileri 
etkileyebilmelidirler (Cingöz,2013:157). Ayrıca bu tarz ortamlarda başarılı ve etkin 
olabilmeleri için insanların özel durumlarda ne tür davranışlar sergileyeceklerine dair sezgisel 
bir anlayışa sahip olmaları gerektiği de ifade edilmektedir (Ferris vd., 2000: 30). Bu 
tanımlamalardan hareketle politik yeteneğin temel amacının başkalarını etkilemek olduğu 
söylenebilir. Bireylerin bun yaparken samimi bir tavır içinde olmaları ve diğerlerinde güven 
uyandırmaları gerekmektedir. Dolayısıyla samimi ve içten görünme, sosyal zekâya sahip 
olma, iyi ilişkiler veya ağlar kurabilme ve davranışlarını farklı durumlara göre uyarlayabilme 
politik yeteneğin önemli bileşenleri olarak sıralanmaktadır (Cingöz,2013:158). Sonuç olarak 
bu bileşenleri kombine edebilen bireylerin siyasi alanda daha başarılı olabilmeleri 
beklenmektedir. 

Bu çalışmada üniversite eğitim sürecinin henüz başında olan Mardin Artuklu Üniversitesi 
hazırlık sınıfı öğrencilerinin kariyer planlamaları içerinde siyasi kariyer eğiliminin yaşa, 
cinsiyete, demografik ve sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.  
  

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
Bu çalışma Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde okuyan öğrencilerin 
siyasi kariyer eğilim düzeylerine ilişkin bir alan araştırması niteliğindendir.  Bu amaçla 
katılımcılara yönelttiğimiz anket sorularına karşılık aldığımız cevapların bize üniversite 
öğrencilerinin Siyasal Kariyer eğilim düzeyleri hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir. 
Çalışmamızda, üniversite öğrencilerin siyasal kariyer eğilimlerinin sosyo-ekonomik 
yapılarına ve demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir.  
Çalışmanın bireylerin siyasi ve idari Konulara ilgi duymaya başlayıp kariyer planlarını 
şekillendirdikleri dönem olan üniversite dönemi algısını ölçmeye çalışması bakımından 
önemli olduğu düşünülmektedir. 
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2. METODOLOJİ  
2.1. Araştırmanın Türü ve Yöntemi 
Bu çalışma Mardin Artuklu Üniversitesi yabancı diller hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin, 
siyasi kariyer eğilim düzeylerine ilişkin mevcut durumunu ortaya koymaya çalışan betimsel 
bir çalışma niteliği taşımaktadır. 

2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mardin Artuklu Üniversitesi yabancı 
diller bölümden İngilizce hazırlık eğitimi gören 130 kız 92 erkek toplam 222 öğrenci 
oluşturmaktadır. Örneklem, belli kurallara göre, belli bir evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni 
temsil yeterliği kabul edilen küçük kümedir. Araştırmalar çoğunlukla örneklem kümeler 
üzerinde yapılır ve elde edilen sonuçlar ilgili evrenlere genellenir (Karasar, 2005:110-111). 
Bu amaçla basit tesadüfi örneklem yöntemi ile 113 kişi seçilmiştir. Basit tesadüfi 
örneklemede evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla 
hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004:141).  

2.3. Veri Toplama Aracı 
Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar literatürden de faydalanarak Emre 
Erdoğan’ın (2003) “Türk gençliği ve siyasal katılım 1999-2003” adlı çalışmasında kullandığı 
anketi kullanmışlardır. Anket toplam 41 sorudan ve 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 
ankete katılanların kişisel bilgilerinden oluşmakta ve ikinci bölüm ise siyasi kariyer eğilimi ve 
siyasal yaşama katılım düzeylerini tespit etmeye dönük likert tipi ölçekli sorulardan 
oluşmaktadır. Ayrıca anketin güvenilirliğini test etmek amacıyla yapılan güvenilirlik 
analizinde Cronbach’s Alpha değeri  α = 0.927 olarak bulunmuştur. Güvenirlik kavramı 
yapılan her ölçüm için geçerlidir, çünkü güvenilirlik bir test ya da ankette yer alan soruların 
birbirleri ile olan tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını 
ifade eder. Güvenilirlik, elde edilen ölçümler üzerindeki yorumlar ve daha sonra ortaya 
çıkabilecek analizler için temel teşkil eder (Kalaycı, 2010:403). Bu sonuç anketin güvenilir 
olduğunu göstermektedir.  

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 
İstatistiksel analizler için araştırma sonucunda kayıt altına alınan tüm veriler Statistical Packet 
For Social Scieces (SPSS) 15.0 for Windows programına girilmiştir. Verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediğine ilişkin bir ön çalışma yapılmıştır. Hipotezler test edilirken verilerin, 
öncelikle belirtilen bu varsayımların karşılanıp karşılanmadığını incelenmiştir. Siyasi kariyer 
eğilimi düzeylerinin cinsiyete, yaşa ve diğer değişkenlere göre farklılık gösterilip 
gösterilmediğini test etmek amacıyla “t” testi ve ANOVA testi yapılmıştır.   Ayrıca 
öğrencilerin siyasi kariyer eğilimi düzeylerine ilişkin sonuçları incelemek üzere frekans ve 
yüzdeler ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır.  

 
3. BULGULAR 
Araştırmadan elde edilen bulguların yorumlanması için öncelikle Ankete katılanların kişisel 
özelliklerine ilişkin değerlere yer verilecek ve daha sonra ankete katılanların siyasi kariyer 
eğilimi düzeylerine ilişkin davranışların bu kişisel özelliklere göre farklılık gösterip 
göstermediği incelenecektir. 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

270 
 

 

3.1. Ankete Katılanların Demografik Özelliklerinin Analizi 
Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımlarının frekans ve yüzdelerine ilişkin bilgilere Tablo 
1’de yer verilmiş, Şekil 1’de ise anket katılımcılarının cinsiyete göre dağılımı 
grafikleştirilmiştir. Buna göre katılımcıların %64’ü de kadınlardan %36’sı ise erkeklerden 
oluşmaktadır. 

Tablo 1: Ankete Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 
                                      
                                  Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 41 %36 
Kadın 72 %64 

Toplam 113 %100 

 

 
Şekil 1: Ankete Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılım Grafiği 

Tablo 2’de Ankete katılanların eğitimlerine devam ettikleri bölümlere göre frekans ve yüzde 
dağılımları gösterilmiştir. Buna ankete katılanların %27 ‘si iktisat bölümünde  %12 ‘si ise Dış 
Ticaret bölümünde eğitim görmektedir.  Ankete katılanların diğer bölümlere dağılımı ise şu 
şekildedir: Antropoloji %19, Sanat tarihi %16, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
%14’dir. 

Tablo 2: Ankete Katılanların Eğitim Gördükleri Bölümlere Göre Dağılımı 
Bölümünüz  

 
 

Frekans Yüzde 

Antropoloji 22 % 19 

Felsefe 13 % 12 

İktisat 31 % 27 

Sanat Tarihi 18 % 16 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 16 % 14 

Dış Ticaret 13 % 12 

Toplam  113 % 100 

 

erkek

kadın
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Köy yaşamından farklı olarak şehir yaşamı bireylere başta eğitim olmak üzere siyasal ve 
sosyal imkânlara erişme, kişisel ihtiyaçları karşılama yeterliliği daha yüksek yerlerdir. Bu 
durumun birey hayatına yön verici etkileri de kaçınılmazdır. Dolayısıyla il veya ilçe 
merkezlerinde yaşayanların köyde yaşayanlara oranla daha farklı beklenti kalıpları 
sergilemesi beklenir.  Ankete katılanların ailelerinin yaşadıkları yere göre frekans ve yüzde 
dağılımlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. Buna göre katılımcıların %52’si il merkezinde 
yaşamaktayken %19’u köylerde  %27’si se ilçe merkezinde yaşamaktadır katılımcıların %2 
‘si ise yurt dışında yaşamaktadır. Buradan hareketle katılımcıların büyük oranda il veya ilçe 
merkezlerinde yaşadıkları görülmektedir. 

Tablo 3: Ankete Katılanların Ailelerinin Yaşadıkları Yere Göre Dağılımı 

Üniversite öğrencisi olmadan önceki yaşamınızın en uzun dönemini nerede geçirdiniz? 

 
Frekans Yüzde 

 Köy 22  % 19 
 İlçe 

Merkezi 30  % 27 

 İl Merkezi 59  % 52 
 Yurt Dışı 2 % 2 
 Toplam 113     % 100 
 

Tablo 4’de ankete katılanların yaş aralıklarının dağılımına yer verilmiştir. Buna göre 
katılımcıların en küçüğü 18 en büyüğü ise 35 yaşındadır. En yoğun yaş aralığı ise %55’lik 
dilim ile 18-20 yaş aralığıdır. 21-25 yaş aralığı % 42 ve 26-36 yaş aralığı ise %3’lük dilimi 
oluşturmaktadır. 

Tablo 4: Ankete Katılanların Yaş Aralıklarının Dağılımı 
     

 
Yaşınız Frekans Yüzde 

 
 

18-20  62 %55 
 

 
21-25 47 %42 

 

 
26-36 4 %3 

 

 
Toplam 113 %100 

 
Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farkları bölgesel dengesizliği de beraberinde 
getirmektedir. Bölgesel dengesizliği bir ülkenin farklı bölgelerinde görülen her çeşitten 
eşitsizlik olarak nitelendirirsek, bugün az ya da çok her ülkede bölgesel dengesizlik olduğu 
sonucuna varılır (Kulaksız, 2008:17). Bölgesel dengesizlik kavramını kendi içerisinde doğal 
ya da coğrafi, iktisadi ve son olarak sosyal ve kültürel dengesizlik olarak üçe ayrılabilir. 
Sosyal dengesizlik ise eğitim düzeyine bağlı olarak meydana gelen insanların davranışları ve 
değer yargıları arasındaki farklılıkları da kapsayan bir tür dengesizliktir. Kültürlü kimselerin 
sosyal mevkileri, değer yargıları, davranış ve giyinişleri diğerlerinden ayrılmaktadır 
(Gündüz,2006:16). Bu durumun siyasi kariyer eğilimi davranışları üzerinde de etkili olması 
beklenmektedir. Tablo 5’te katılımcıların ailelerinin en uzun yaşadıkları şehirlerin bulunduğu 
bölgelerin dağılımlarının frekans ve yüzdeleri gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların 
ailelerinin %66 gibi büyük çoğunluğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde, %18’i doğu Anadolu 
bölgesinde, %7’si Akdeniz bölgesinde yaşamaktadır. Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde 
yaşayanların oranları da %2’dir. 
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Tablo 5: Ankete Katılanların Ailelerinin Yaşadıkları Şehirlerin Bulunduğu Bölgelere Göre 
Dağılımı 

Ailenizin en uzun yaşadığı şehir hangi bölgededir? 

 
Frekans Yüzde 

İç Anadolu Bölgesi 2 % 2 
Ege Bölgesi 2 % 2 

Akdeniz Bölgesi 8 % 7 

Doğu Anadolu Bölgesi 20   % 18 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 75   % 66 

Marmara Bölgesi 6 % 5 

                          Toplam 113     % 100 

Tablo 6’da katılımcıların mezun oldukları lise türünün frekans ve yüzde dağılımına yer 
verilmiştir. Tabloya bakıldığında katılımcıların %36’sı genel lise, %1’i de Fen Lisesi 
mezunudur. Bununla birlikte %32’si Anadolu lisesi,%17’si ise meslek lisesi %9’u İmam 
Hatip Lisesi, %4’ü Özel Lise ve %2’si Açık Öğretim Lisesi mezunudur. 

Tablo 6:  Ankete Katılanların Mezun Oldukları Lise Türleri 

Mezun olduğunuz lise veya dengi okul türü nedir? 

 
Frekans Yüzde 

Genel Lise 41   %  36 

Anadolu Lisesi 36   %  32 

Özel Lise 4 %  4 

Fen lisesi 1 %  1 

Meslek Lisesi 19  % 17 

İmam Hatip Lisesi 10 %  9 

Açık Öğretim Lisesi 2 %  2 

Toplam 113     %  100 

Katılımcıların gazete ve ya dergi gibi çıkarılan yayınlara abone olma durumlarının frekans ve 
yüzdelerinin dağılımına Tablo7’de yer verilmiştir. Buna göre katılımcıların %93’ü herhangi 
bir yayına abone değildir. Bu oran oldukça yüksek bir oran olarak kabul edilebilir. Bir yayına 
abone olanların oranı ise %7’dir. 

Tablo 7: Ankete Katılanların Yayınlara Abone Olma Durumları 

Gazete veya dergi gibi belirli zamanlarda çıkarılan herhangi bir 
yayına abone misiniz? 

 
Frekans Yüzde 

Evet 8 % 7 

Hayır 105  % 93 

Toplam 113    % 100 
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Tablo 8’de katılımcıların kendilerini siyasal açıdan nasıl tanımladıklarına dair frekans ve 
yüzde dağılımları gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların %48’i kendisini sosyal demokrat 
olarak tanımlamakla birlikte %4’ü liberal olarak tanımlamaktadır. Ayrıca kendisini 
dindar/muhafazakâr olarak tanımlayanların oranı %27 milliyetçi olarak tanımlayanların oranı 
%10 Cumhuriyetçi/Kemalist olarak tanımlayanların oranları da %4’tür. Bu oranlardan da 
görüleceği üzere katılımcılar birbirinden farklı siyasi yelpazeden oluşmakla birlikte büyük 
kısmı kendisini sosyal demokrat olarak tanımlamaktadır. 

Tablo 8: Ankete Katılanların Kendilerini Siyasal Açıdan Tanımlamalarına Göre Dağılımları 

Kendinizi siyasal açıdan nasıl tanımlarsınız? 

 
Frekans Yüzde 

Dindar/muhafazakâr 30   % 27 

Cumhuriyetçi/Kemalist 4 % 4 

Milliyetçi 11   % 10 

Sosyal Demokrat 29   % 48 

Liberal 4  % 4 

Diğer 10  % 9 

Toplam 113      % 100 

3.2. Ankete Katılanların Kişisel Verilerinden Hareketle Siyasal Kariyer Eğilimlerinin 
Analizi 
Ankete katılanların demografik özellikleri ile siyasi kariyer eğilimleri arasındaki ilişki Tablo 
9’da incelenmiştir. 

Tablo 9: Ankete Katılanların Demografik Özellikleri Siyasi Kariyer Eğilimleri Arasındaki 
İlişkinin Korelasyon Tablosu 

Siyasi Kariyer Eğilimi 
Değişkenler 

Ailenizin Geliri Kendi  
Geliriniz Yaş 

 Korelasyon Katsayısı 0,11 0,146 -0,044 

  İstatistiksel Anlamlılık 0,247 0,122 0,641 

Tablo 9’a göre öğrencilerin ailelerinin ortalama geliri ile siyasi kariyer eğilimleri arasında 
pozitif yönlü (r=011) kendi gelirleri arasında pozitif yönlü (r=0146) ve yaşları arasında 
negatif yönlü (r=-0,044) güçlü olmayan bir ilişki vardır. Buradan hareketle öğrencilerin 
ailelerinin ve kendilerinin gelirleri arttıkça siyasi kariyer eğilimleri de artmakta ve yaşları 
arttıkça siyasi kariyer eğilimleri azalmaktadır sonucuna varılabilir. Ancak bu sonuçlar p 
değerlerinin 0,05 den büyük olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bulunmamaktadır.     

Tablo 10’da ankete katılanların bir siyasi partiye başkanlık yapmak ister misiniz? Sorusuna 
verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımlarının çapraz tablo frekans ve yüzdeleri 
gösterilmiştir. 
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Tablo 10:  Ankete Katılanların Bir Siyasi Partiye Başkanlık Yapma İsteklerinin 
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

   
Bir Siyasi Partiye Başkanlık Yapmayı Toplam 

   

Kesinlikle  
Düşünmem 

Pek  
Düşünmem Düşünürüm 

Kesinlikle  
Düşünürüm 

 Cinsiyet Erkek Frekans 13 8 8 12 41 

  
Yüzde % 31,7 % 19,5 % 19,5 % 29,3 % 100  

 
Kadın Frekans 41 10 12 9 72 

  
Yüzde % 56,9 %13,9 % 16,7 % 12,5 % 100 

Toplam 
 

Frekans 54 18 20 21 113 

  
Yüzde % 47,8 %15,9 % 17,7 % 18,6 % 100 

Tablo 10’da yer alan soru ve bundan sonraki sorulara verilen cevaplar içerinde “kesinlikle 
düşünmem” ile “pek düşünmem” cevapları olumsuzluk ifade eden cevaplar olmasına karşın 
“pek düşünmem” ifadesinden şartların oluşması halinde düşünülebileceği anlamı da 
çıkarılabilir. Dolayısıyla erkeklerin %51,2’si bir siyasi partiye başkanlı yapmayı 
düşünmemektedir. Bunlar içerinde %31,7’si bir siyasi partiye başkanlı yapmayı her ne şekilde 
olursa olsun kesinlikle düşünmemektedir. Kadınların ise %70,8’i gibi büyük bir kısmı bir 
siyasi partiye başkanlık yapmayı düşünmemekte ve %56,9’u ise her ne şekilde olursa olsun 
kesinlikle bir siyasi partiye başkanlı yapmayı düşünmemektedir. Diğer taraftan erkeklerin 
%29,3’ü bir siyasi partiye başkanlık yapmayı kesinlikle düşündüğünü söylerken 
kadınların12,5’i bir siyasi partiye başkanlık yapmayı kesinlikle düşünmektedir.  

Kadınlar ile erkekler arasında siyasi kariyer eğilimleri açısından anlamlı bir fark olup 
olmadığını incelemek amacıyla bağımsız örneklem t testi uygulanmalıdır. Bu test 
uygulanması için bazı varsayımların karşılanıp karşılanmadığı test edilmelidir. Bu 
varsayımlar değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediği ve varyansların homojen 
olup olmadığıdır. Yapılan incelemede bu iki varsayımın da karşılandığı görülmüş ve t testi 
uygulanmıştır. T-testi sonucu Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11: Kadınlar İle Erkeklerin siyasi Kariyer Eğilimleri Arasındaki Farkın T Testi Sonucu 

 
Cinsiyetiniz nedir? N Ortalama Standart sapma 

Çevresel Duyarlılık Kadın  72 2,17           0,820 

  Erkek 41 1,67           0,835 
*Sig 0,002 

Tablo 11’e bakıldığında p değerinin 0,002 olduğu görülmektedir. 0,002<0,05 olduğu için 
kadınlar ile erkeklerin ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu söylenebilir. Bu durumda 
erkeklerin (2,17) ortalamaları kadınların ortalamalarından (1,67) daha yüksek olduğu için 
erkeklerin siyasi kariyere eğilimlerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu sonucuna 
varılabilir.     

Türkiye’de siyasi kariyer denince nihai hedef olarak akla ilk gelen pozisyon milletvekilliğidir 
denilebilir. Dolayısıyla ankete katılanların milletvekili olma düşüncelerinin siyasi kariyer 
eğilimlerinin belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Tablo 12’de ankete 
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katılanların milletvekili olmak ister misiniz sorusuna verdikleri cevapların kendilerini siyasal 
açıdan tanımlamalarına göre dağılımının çapraz tablo analizi görülmektedir. 

Tablo 12: Ankete Katılanların Milletvekili Adayı Olma Düşüncelerinin Kendilerini Siyasal 
Açıdan Tanımlamalarına Göre Dağılımı 

  

Kendinizi Siyasal Açıdan Nasıl Tanımlarsınız? 

Toplam Muhafazakâr Kemalist Milliyetçi 
Sosyal 

Demokrat Liberal Sosyalist Diğer 
 
 
 
 
 
Genel 
Seçimler-
de 
Milletve-
kil Adayı 
Olmayı 

Kesinlikle 
Düşünmem 

Frekans 14 0 4 13 3 11 8 53 
Yüzde 

% 26,4 % 0 % 7,5 % 24,5 % 5,7 % 20,8 % 15 % 100 

Pek 
Düşünmem 

Frekans 7 3 0 6 0 4 2 22 
Yüzde 

% 31,8 % 13,6 % 0 % 27,3 % 0 % 18,2 % 9,1 % 100 

Düşünürüm Frekans 7 0 3 8 1 5 0 24 
Yüzde %29,2 % 0 % 12,5 % 33,3 % 4,2 % 20,8 % 0 % 100 

Kesinlikle 
Düşünürüm 

Frekans 2 1 4 2 0 5 0 14 
Yüzde % 14,3 % 7,1 % 28,6 % 14,3 % 0 % 35,7 % 0 % 100 

            Toplam Frekans 30 4 11 29 4 25 10 113 
Yüzde % 26,5 % 3,5 % 9,7 % 25,7 % 3,5 % 22,1 % 8,8 % 100 

Tablo 12’ye göre genel seçimlerde milletvekili olmayı kesinlikle düşünmeyenlerin %26’sı 
kendisini siyasal olarak muhafazakâr olarak tanımlamaktayken %24’ü sosyal demokrat olarak 
tanımlamaktadır. Ayrıca genel seçimlerde milletvekili olmayı düşünmeyenlerin içerisinde 
kendisini cumhuriyetçi/Kemalist olarak tanımlayan hiç kimse yoktur. Genel seçimlerde 
kesinlikle milletvekili olmayı düşünenlerin %35,7’si kendisini siyasal olarak sosyalist olarak 
%28,6’sı milliyetçi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca kendisini liberal olarak tanımlayanlardan 
hiç kimse genel seçimlerde kesinlikle milletvekili olma düşüncesinde değildir. Tablodaki 
verilerden hareketle genel seçimlerde milletvekili olma düşüncesi daha çok kendisini sosyalist 
olarak tanımlayanlarda yaygın iken liberal olarak tanımlayanlarda çok yaygın değildir. 

Tablo 13’te ankete katılanların genel seçimlerde milletvekili olma düşüncelerinin ailelerinin 
yaşadıkları yerlere göre frekans ve yüzde dağılımlarının çapraz tablo analiz sonucu 
gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Ankete Katılanların Milletvekili Olma Düşüncelerine göre Ailelerinin Yaşadıkları 
Bölgeler 

  

Ailenizin en uzun yasadığı şehir hangi bölgededir? 

Toplam 

İç 
Anadolu 
Bölgesi 

Ege 
Bölgesi 

Akdeniz 
Bölgesi 

Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

Marmara 
Bölgesi 

Genel 
Seçimlerde 
Milletvekili 
Adayı 
Olmayı 

Kesinlikle 
Düşünmem 

Frekans 1 0 5 8 35 4 53 
Yüzde % 1,9 % 0 % 9,4 % 15,1 % 66 % 7,5 % 100 

Pek 
Düşünmem 

Frekans 1 1 0 3 17 0 22 
Yüzde % 4,5 % 4,5 % 0 % 13,6 % 77,3 % 0 % 100 

Düşünürüm 
Frekans 0 0 3 6 15 0 24 
Yüzde % 0 % 0 % 12,5 % 25 % 62,5 % 0 % 100 

Kesinlikle 
Düşünürüm 

Frekans 0 1 0 3 8 2 14 
Yüzde % 0 % 7,1 % 0 % 21,4 % 57,1 % 14,3 % 100 

  
Toplam 

Frekans 2 2 8 20 75 6 113 
  Yüzde % 1,8 % 1,8 % 7,1 % 17,7 % 66,4 % 5,3 % 100 

Tablo 13’e göre genel seçimlerde kesinlikle milletvekili olmayı düşünenlerin %57,1’i 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde, %21,4’ü Doğu Anadolu Bölgesinde,  %14,3’ü Marmara 
Bölgesinde ve %7,1’si ise Ege Bölgesinde ikamet etmektedir. İç Anadolu ve Akdeniz 
Bölgesinde ise kesinlikle milletvekili olma fikrinde olan kimse yoktur. Tablodaki ilginç sonuç 
ise genel seçimlerde milletvekili olmayı kesinlikle düşünmeyenlerin %66’sının da Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde olmasıdır. Bu sonuçlardan hareketle ankete katılanların genel seçimlerde 
milletvekili olma düşüncelerinde ailelerinin yaşadıkları bölgelere göre anlamlı olmayan fark 
gösterdiği söylenebilir.  
Ankete katılanların siyasi kariyer eğilimlerinin eğitim gördükleri bölüme göre farklılık 
gösterip göstermediği ANOVA testi ile incelenecektir. Bu testin yapılabilmesi için verilerin 
normal dağılım göstermesi ve varyansların homojen olması gerekmektedir. Bu varsayımların 
karşılanıp karşılanmadığını test etmek için yapılan varyansların homojenliği testinde p=0,363 
olarak bulunmuştur. Bu durumda (0,363>0,05) olduğundan varyansların homojen dağıldığı 
sonucuna varılabilir. Fakat ANOVA tablosunda Sig değeri p=0,435 olarak bulunduğu için ve 
bu sonuç 0,050<p olduğu için elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Tablo 
14’de ankete katılanların siyasi kariyer eğilimlerinin eğitim gördükleri bölüme göre farklılık 
gösterip göstermediğini incelenmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucu gösterilmektedir.  

Tablo 14: Ankete Katılanların Siyasi Kariyer Eğilimi ortalamalarının Bölümlere Göre 
Farkları 

 
N Ortalama 

Standart 
Sapma Minimum Maximum 

Antropoloji 22 1,8831 ,19887 1,00 4,00 
Felsefe 13 1,5165 ,18051 1,00 2,86 
İktisat 31 1,9078 ,15303 1,00 4,00 
Sanat Tarihi 18 1,7302 ,20232 1,00 3,57 
Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 16 2,1786 ,25902 1,00 4,00 

Dış Ticaret 13 1,7912 ,18057 1,00 3,00 
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Tablo 14’e göre öğrenciler içerisinde siyasi kariyer eğilimi ortalaması en yüksek bölüm 2,17 
ortalama ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim görenler iken bunu1,90 
ile İktisat, 1,88 ile Antropoloji takip etmektedir. En düşük siyasi kariyer eğilimi ortalaması ise 
1,51 ile Felsefe bölümünde eğitim görenlerdir. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin eğitim 
gördükleri bölüm ile siyasi kariyer eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir 
fark olduğu sonucuna varılabilir.   

Ankete katılanların siyasi kariyer eğilimlerinin mezun olunan liseye göre farklılık gösterip 
göstermediği de ANOVA testi ile incelenecektir. Bu testin yapılabilmesi için geçerli olan 
varsayımların karşılanıp karşılanmadığı kontrol etmek için yapılan varyansların homojenliği 
testinin p değeri 0,515 olarak bulunmuştur. ANOVA tablosunda Sig değeri ise p=0,021 
bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle (0,515>0,05) olduğu için varyansların homojen 
dağıldığı söylenebilir ve (0,05>0,021) olduğundan ANOVA testinden elde dilecek sonuçların 
da istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Tablo 15’e bakıldığında ankete katılanlar 
içerisinde siyasi kariyer eğilimi en yüksek ortalamaya sahip olanlar 3,42 ortalama ile fen lisesi 
mezunlarıdır. Bunu 3,03 ortalama ile özel lise mezunları ve 2,21ortalama ile de imam hatip 
lisesi mezunları takip etmektedir. En düşük siyasi kariyer eğilimine sahip lise mezunları ise 
1,70 ile genel lise mezunlarıdır. Dolayısıyla öğrencilerin mezun oldukları lise türü ile siyasi 
kariyer eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu söylenebilir.        

Tablo 15:  Ankete Katılanların Siyasi Kariyer Eğilimi ortalamalarının Mezun Olunan Liseye 
Göre Farkları 

  
N Ortalama Standart 

Sapma Minimum Maximum 

Genel Lise 41 1,7038 ,12214 1,00 3,57 

Anadolu Lisesi 36 1,7579 ,15013 1,00 4,00 

Özel Lise 4 3,0357 ,24310 2,43 3,43 

Fen lisesi 1 3,4286   3,43 3,43 

Meslek Lisesi 19 1,8421 ,17780 1,00 3,57 

İmam Hatip Lisesi 10 2,2143 ,25754 1,00 4,00 

Açık Öğretim Lisesi 2 1,8571 ,85714 1,00 2,71 

Televizyonun günümüz toplumlarında başta kamuoyu oluşturulması olmak üzere eğlence, 
haber, eğitim, kültür gibi çok farklı ihtiyaçların karşılanmasında yoğun olarak kullanılan en 
etkili kitle iletişim araçlarından biri olduğu düşünülmektedir. Hem göze hem kulağa hitap 
eden, zihni fazla yormadan dünyayı takip etmeyi, haber almayı sağlayan yapısıyla 
televizyonun bireyler üzerindeki etkisi, değişkenlikler gösterebilmektedir. Televizyondan 
etkilenmenin izler kitlenin bilişsel düzeyiyle de ilintili olduğu düşünüldüğünde siyasi kariyer 
eğilimi olan bireylerin sahip oldukları eğitim düzeyiyle bağlantılı olarak bilinçli bir televizyon 
izleme eğilimine sahip oldukları beklenmektedir (Coşkun vd.,2017:771).  

Öğrencilerin siyasi kariyer eğilimlerinin izledikleri televizyon programlarına göre farklılık 
gösterip göstermediğinin ANOVA testi sonucu Tablo 16’da gösterilmektedir.  ANOVA testi 
yapılmadan önce Varyansların homojenliği testinin p değeri 0,400 olarak bulunmuştur. 
ANOVA tablosunda Sig değeri ise p=0,479 bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle 
(0,400>0,05) olduğu için varyansların homojen dağıldığı söylenebilir ve (0,479>0,05) 
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olduğundan ANOVA testinden elde dilecek sonuçların da istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
sonucuna varılabilir. 

Tablo 16: Ankete Katılanların Siyasi Kariyer Eğilimi ortalamalarının İzledikleri TV 
Programlarına Göre Farkları 

  N Ortalama Standart Sapma Minimum Maximum 
Belgesel 18 1,6905 ,15506 1,00 2,71 
Dini 5 2,0571 ,53946 1,00 4,00 
Eğlence/Show 32 1,7277 ,15225 1,00 4,00 
Dizi/Film 24 1,8036 ,17258 1,00 3,43 
Haber/Tartışma 19 2,1805 ,18373 1,00 3,71 
Diğer 15 1,9238 ,26667 1,00 3,57 

Tablo16’da görüldüğü gibi ankete katılanlar içerinde siyasi kariyer eğilimi en yüksek 
ortalamaya sahip olanlar 2,18 ortalama ile genelde haber/tartışma programları izleyenlerdir. 
Dini program izleyenlerin siyasi kariyer eğilimi ortalamaları 2,05 dizi film izleyenlerin 
ortalaması ise 1,08’dir. En düşük siyasi kariyer eğilimine sahip olanlar ise 1,69 ortalama ile 
belgesel izleyenlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin izledikleri televizyon programları ile siyasi 
kariyer eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir fark olduğu söylenebilir.   

Tablo 17’de öğrencilerin siyasi kariyer eğilimlerini tespit etmeye dönük yöneltilen sorulara 
verdikleri cevapların frekans, yüzde ve ortalamalarına yer verilmiştir.    

Tablo 17:  Ankete Katılanların Siyasi Kariyer Eğilimlerine İlişkin Sayısal Veriler 

    
Kesinlikle 
düşünmem 

 (1) 

Pek 
düşünmem 

(2) 

Düşünürüm 
(3) 

Kesinlikle 
düşünürüm 

(4) 

Ortalama 
X  

Bir Siyasi Partinin il Yönetim 
Kurulunda Görev Almayı 

Frekans 58 25 20 10 
1,84 

Yüzde % 51 % 22 % 18 % 9 
Bir Siyasi Partinin Genel 
Merkez Yönetiminde Görev 
Almayı 

Frekans 56 26 22 9 1,86 
Yüzde % 50 % 23 % 19 % 8 

Muhtarlık Seçimlerinde Aday 
Olmayı 

Frekans 67 25 16 5 1,64 
Yüzde % 59 % 22 % 14 % 4 

Yerel Seçimlerde Belediye 
Meclis Üyesi Adayı Olmayı  

Frekans 62 27 15 9 1,74 
Yüzde % 55 % 24 % 13 % 8 

Yerel Seçimlerde Belediye 
Başkanı Adayı Olmayı  

Frekans 59 24 19 11 1,84 
Yüzde % 52 % 21 % 17 % 10 

Genel Seçimlerde 
Milletvekili Adayı Olmayı  

Frekans 53 22 24 14 1,99 
Yüzde % 47 % 19 % 21 % 12 

Bir Siyasi Partiye Başkanlık 
Yapmayı 

Frekans 54 18 20 21 2,07 
Yüzde % 48 % 16 % 18 % 19 
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Tablo 17’deki verilere bakıldığında öğrencilerin siyasi kariyer eğilimlerine yönelik 
tutumlarının ortalamalarının birbirinden uzak olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin; siyasi 
kariyer yapma fikrinde kesinlikle düşünmemek ile pek düşünmemek arasında kaldıkları 
görülmektedir. Katılımcılar içerinde bir siyasi partinin il yönetiminde görev almayı 
düşünenlerin oranı %27, düşünmeyenlerin oranı ise %73 ortalama ise  X =1,84’tür. Buradan 
öğrencilerin bir siyasi partinin il yönetiminde görev alma fikrinde kesinlikle düşünmemek gibi 
kesin bir yargıdan pek düşünmem gibi olasılığa doğru yöneldikleri görülmektedir. Benzer 
durum bir siyasi partinin genel merkez yönetiminde görev alma fikrinde görülmektedir. 
Burada da öğrencilerin %50’si kesinlikle düşünmem derken %8’i kesinlikle düşünürüm 
demektedir.  

Öğrencilerin; muhtar olmayı neredeyse hiç düşünmedikleri görülmektedir. Muhtar olma 
eğilimleri bir siyasi partinin il veya genel merkez yönetiminde görev alma eğilimlerine göre 
daha düşük seviyededir ( X =1,64). Muhtar olmayı kesinlikle düşünürüm diyenlerin oranında 
da bir siyasi partinin il veya genel merkez yönetiminde görev almayı kesinlikle düşünürüm 
diyenlerin oranına göre %50’lik bir düşüş görülmektedir. Bir siyasi partinin il veya genel 
merkez yönetiminde görev almayı kesinlikle düşünürüm diyenlerin oranı %8 iken Muhtar 
olmayı kesinlikle düşünürüm diyenlerin oranı %4’tür. 

Öğrencilerin; yerel seçimlerde belediye meclis üyesi olmayı da neredeyse kesinlikle 
düşünmedikleri görülmektedir. Yerel seçimlerde belediye meclis üyesi adayı olmayı 
düşünmeyenlerin oranı %79, meclis üyesi adayı olmayı düşünenlerin oranı ise %2’dir. 

Tabloya bakıldığında öğrencilerin; belediye başkanı adayı olmak, milletvekili adayı olmak ve 
bir siyasi partiye başkanlık yapmak eğilimlerinin diğer siyasi kariyer eğilimlerine oranlara 
biraz daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenciler içerisinde belediye başkanı adayı olmayı 
düşünenlerin oranı %27’ye, milletvekili adayı olayı düşünenlerin oranı %33’e çıkmaktadır. 
Burada ilginç olan sonuç öğrencilerin bir siyasi partiye başkanlık yapma eğilimlerindedir. 
Öğrencilerin siyasi partiye başkanlık yapma fikrinde pek düşünmemden düşünürüme 
yöneldikleri görülmektedir ( X =2,07). 
 

SONUÇ YERİNE 
Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlardan hareketle ankete katılanların en küçüğü 18 
en büyüğü 36 yaş aralığında, daha çok Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi il 
merkezinde oturan, genel lise mezunu olup kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan, 
iktisat bölümü öğrencisi bayanlardan oluştuğu söylenebilir. 

Ankete katılan öğrencilerinin siyasi kariyer eğilimleri ile ailelerinin ve kendilerinin gelirleri 
arasında pozitif yönlü bir ilişki varken siyasi kariyer eğilimleri ve yaşları arasındaki negatif 
yönlü bir ilişki vardır. Yani öğrencilerin ailelerinin ve kendilerinin gelirleri arttıkça siyasi 
kariyer eğilimleri de artmakta, yaşları arttıkça ise siyasi kariyer eğilimleri azalmaktadır. 

Ankete katılan erkeklerin siyasi kariyere eğilimleri kadınlara oranla daha yüksek olmakla 
birlikte bir partiye başkanlık yapma düşüncesi erkeklerde daha yüksek düzeydedir. 

Ankete katılan öğrencilerin genel seçimlerde milletvekili olma düşüncesi daha çok kendisini 
sosyalist olarak tanımlayanlarda yaygın iken liberal olarak tanımlayanlarda çok yaygın 
değildir. 
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Ankete katılan öğrencilerin genel seçimlerde milletvekili olma düşüncelerinde ailelerinin 
yaşadıkları bölgelere göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan fark göstermektedir. Genel 
seçimlerde kesinlikle milletvekili olmayı düşünenler oransal olarak en çok Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde; milletvekili olmayı kesinlikle düşünmeyenler ise Ege Bölgesinde ikamet 
etmektedir. 

Ankete katılanların siyasi kariyer eğilimlerinin öğrencilerin mezun oldukları liseye,  lisans 
eğitimi gördükleri bölüme ve televizyonda izledikleri programlara göre anlamlı bir fark 
gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre; 
öğrencilerin mezun oldukları lise türü ile siyasi kariyer eğilimleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark vardır. Ankete katılanlar içerinde siyasi kariyer eğilimi ortalaması en yüksek 
olanlar fen lisesi mezunları en düşük olanlar ise genel lise mezunlarıdır. Öğrencilerin lisans 
eğitimi gördükleri bölüm ile siyasi kariyer eğilimleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 
olmayan bir fark vardır. En yüksek siyasi kariyer eğilimi ortalaması siyaset bilimi ve 
uluslararası bölümünde okuyanlardadır. Ayrıca öğrencilerin izledikleri televizyon programları 
ile siyasi kariyer eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir fark vardır. Siyasi 
kariyer eğilimi en yüksek ortalamaya sahip olanlar genelde haber/tartışma programları 
izleyenlerdir. 

Ankete katılan öğrencilerin siyasi kariyer eğilimlerine yönelik tutum ortalamalarının 
birbirinden uzak olmadığı; siyasi kariyer yapma fikrinde kesinlikle düşünmemek ile pek 
düşünmemek arasında kaldıkları görülmektedir. Buna karşın bir siyasi partide başkanlık 
yapma fikri ve milletvekili adayı olma fikrinin diğer siyasi kariyer olanaklarının aksine “pek 
düşünmem ”den “düşünürüm” e doğru bir geçiş gösterdiği görülmektedir.  
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TOPRAK UYANIRSA ADLI ESERDE EĞİTİM VE ÖĞRETMEN İDEALİZMİ  

Erol OGUR 
 

Öz 

Cumhuriyet döneminde eğitimin başlıca amacı, okullarda Cumhuriyet rejiminin gerektirdiği ve yeni Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu nesiller yetiştirmek olmuştur. Bunun yanında, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin belirlenen 
eğitim ilkelerini gerçekleştirecek nitelikte yetiştirilmelerine yönelik çalışmalara önem verilmiştir. Mustafa Kemal, 
milletin kalkınmasının çağın gereklerine uygun millî ve çağdaş bir eğitim programıyla mümkün olabileceğine 
inanmaktadır. Bu sebeple, uygulanacak millî eğitim politikalarının temel amacının halkı, köylüyü eğitmek ve 
ülkenin ihtiyaç duyabileceğini insan gücünü yetiştirmek olduğunu vurgulamıştır. Çünkü ülkedeki nüfusun önemli 
bir kısmı köylerde yaşamaktadır. Ülke ekonomisinin de büyük ölçüde tarıma bağlı olduğu ülkemizde, köylünün 
modern düşünceyi benimseyecek, ekonomik hayata katkı verecek tarzda, köyünde eğitilmesi hedeflenmiştir. Bu 
amaçla, köye eğitimi götürmek ve köy öğretmeni yetiştirmek eğitimin önemli bir amacı olmuştur. Ülkenin 
kalkınması ve ileri gitmesinin eğitim ve öğretmen aracılığıyla gerçekleşeceği düşüncesi Türk romanında da konu 
olarak işlenmiştir. Çalıkuşu, Yakılacak Kitap, Acımak, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye gibi romanlarda, öğretmen 
kahramanlar aracılığıyla bu yönde bir eğitim ve öğretmen idealizmi dile getirilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir, 
köyü ve köylüyü merkeze aldığı Toprak Uyanırsa romanında, eğitim ve öğretmen aracılığıyla bir toplum 
kalkındırma projesi ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Toprak Uyanırsa adlı eserde, kahramanı köy öğretmeni olan 
eğitimcinin gözünden köyün, köylünün nasıl görüldüğünü; köye ve köylüye yönelik eğitim ve öğretmen 
idealizminin nasıl yansıtıldığını belirlemek amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Toprak Uyanırsa, Köy Eğitimi, Eğitim İdealizmi, Öğretmen İdealizmi. 

 

EDUCATION AND TEACHER IDEALISM IN THE NOVEL CALLED 'TOPRAK UYANIRSA'  

 

Abstract 

In the Republican period, the main aim of education was raising generations in the way required by the republican 
regime and needed by the new Turkey. Besides this, emphasis was laid on the works aiming to train teachers 
having acquired necessary qualities to actualize determined educational principles. Mustafa Kemal held the 
opinion that the development of the nation could only be achieved through a national and contemporary education 
program answering the needs of the time. For this reason, the main aim of the national education policies was to 
train villagers and raise the human force needed by the country. For an important part of the population were living 
in villages. In our country where the national economy depended greatly on agriculture, it was aimed to train 
villagers to adopt modern thought and contribute to economic life. For this purpose, bringing education to villages 
and training village teachers became an important purpose of education. The thought that the development and 
progression of the country could be achieved through education and teacher reflected to the Turkish novel as well. 
In such novels as Çalıkuşu, Yakılacak Kitap, Acımak, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye, an education and teacher 
idealism of this kind was mentioned through teacher heroes. In his novel "Toprak Uyanırsa" in which village and 
villager put in the center, Şevket Süreyya Aydemir put forward a community development project through 
education and teacher. In this study, it was aimed to determine how the hero, an educationalist, a village teacher, 
perceived the village and the villager and also how the education and teacher idealism toward the village and the 
villager was reflected in the work entitled Toprak Uyanırsa. 

Keywords: Toprak Uyanırsa, Village Education, Education Idealism, Teacher Idealism. 
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GİRİŞ 
Eğitim, değişik şekillerde tanımlanabilecek bir kavramdır. Ancak onun en belirgin özelliği, 
toplumun bütün fertlerini kapsayan ortak bir aksiyon oluşudur (Yılman, 1987: 43). Eğitim, 
örgün eğitim kurumlarında verilen bir süreç olmak yanında, yaygın eğitim şeklinde, okul 
dışındaki bilgi ve beceri kazanmaya-kazandırmaya yönelik faaliyetler, etkileşimler ve yaşam 
için gerekli alışkanlıkların kazandırılması faaliyetleri olarak da değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde yeni bir eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemi kurma çalışmaları daha Kurtuluş 
Savaşı yıllarında başlamıştır. Cumhuriyet döneminde eğitimin başlıca amacı, okullarda 
cumhuriyet rejiminin gerektirdiği ve yeni Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nesiller yetiştirmek 
olmuştur. Bu dönemde eğitim konusunun ele alındığı toplantılarda, öğretmen yetiştirme işine 
de yer verilmiştir (Öztürk, 1996). 

Mustafa Kemal, 1 Mart 1922’de TBMM’nin birinci dönem üçüncü toplantısında çağın 
gereklerine uygun millî ve çağdaş bir eğitim programının izlenmesi gerektiğini ifade eder. Millî 
eğitim politikalarının temel amacı, halkı, köylüyü eğitmek ve ülkenin ihtiyaç duyduğu insan 
gücünü yetiştirmektir. Mustafa Kemal, bu amacı gerçekleştireceklerin öğretmenler olacağını 
şöyle işaret eder: “Öğretmenler, ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınız için 
yalnız zemin hazırladı. Hakiki zaferi siz kazanacak ve koruyacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla 
bütün arkadaşlarım sizi izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız her engeli kıracağız” (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri II, 2006: 48). 

Mustafa Necati Bey’in ölümünden sonra 1932’de Dr. Reşid Galib’in Maarif Vekili olmasıyla 
Köy öğretmeni yetiştirme konusu yeniden gündeme gelmiştir. Galib’in bakanlığı döneminde 
bir Köy İşleri Komisyonu kurulmuş ve “Köy öğretmeni neler yapmalı ve nasıl olmalı?” 
sorularına yanıt aranmıştır. Bu raporda: “Öyle bir köy muallimi tipi yaratmalıyız ki, o, köylünün 
yalnız itikatlarını işlemek ve içtimai muamelelerine müessir olmakla da kalmasın. Köyün maddi 
simasını, iktisadi hayatını da değiştirsin. Çünkü içinde yaşadığımız Türk cemiyeti de artık 
durgun bir cemiyet olamaz. O artık daima inkişaf eden yani maddi bünyesi yeniden kurulan 
hareketli bir cemiyet olmak mecburiyetindedir” açıklamasına yer verilmiştir. Bu rapora göre 
köy öğretmeni hem lâik, devrimci ve Cumhuriyet’e inanmış olmalı ve bu değerleri köy halkına 
aşılamalı hem de aydın bir birey olarak çağdaşlığın gereklerini köyde uygulayabilmelidir. 
Köylülere rehberlik ederek köyün iktisadî ve maddi olarak gelişmesine katkı sağlamalıdır 
(Cenan, 2015: 35-36). 

Cumhuriyet döneminde, köylüyü ve köy çocuklarını eğitimden geçirmenin önemi ve farkına da 
varılmıştır. Millî Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, mevcut eğitim sisteminin köylünün eğitiminde 
bir işe yaramadığına, değişik usullere başvurmanın gerektiğine inanmaktadır. Ona göre, amaç, 
mektebi köylünün hayatına, ihtiyaçlarına uydurmaktır.  Köylü, öğretmenden amelî yaşayışını 
kolaylaştıracak, tabiata karşı yaptığı mücadelede kendisine yardım edebilecek bilgiler 
istemektedir. Dolayısıyla köy mektebi ve mualliminin vazifesi, köylüyü ameli hayata 
hazırlamak olmalıdır. Toprak işleme, demircilik, ev yapımı gibi işleri köylüye öğretmek 
suretiyle köylüyü amelî hayata kavuşturabilecek bir mektep yapısı ortaya çıkacaktır. Köylü bu 
okulu elbette sevecektir. Fakat bu mektebi kurarken öğretmen meselesi de çok önemlidir. 
Çünkü büyük şehirlerde yetişmiş olan öğretmenler istemeyerek köylere gitmekte, çaresizce 
köyden kurtulmanın çaresini aramaktadırlar. Bunun için öğretmenler köy muhiti, köy hayatı 
şartları içinde ve köy muallimini andıran bir muhitte yetişmelidir. Kendisi köy hayatını 
yaşamalıdır ve köylünün ihtiyaçlarını ta mektepten kavramalıdır. Böyle yetişen öğretmenin 
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kafası fuzuli nazariyelerle dolmamış, köyün amelî ihtiyaçlarını tatmin edebilecek amelî bilgi ve 
becerilerle donatılmış olmalıdır (Arıkan, 1935: 346-348). 

Cumhuriyet döneminde eğitim hedeflerini gerçekleştirebilmek için, Batıdan çeşitli eğitimciler 
ülkeye davet edilmiştir. Bunlardan biri, Maarif Vekaleti’nin daveti üzerine 1924 yılında 
Türkiye’ye gelen John Dewey’dir. Yaklaşık iki ay süren incelemelerinin ardından Bakanlığa 
inceleme ve görüşlerinin sonuçlarını içeren iki rapor sunmuştur. Bu raporlarda, Cumhuriyet 
döneminde, okulu hayata hazırlık değil, bizzat hayatın kendisi olarak gören “pragmatist” eğitim 
anlayışı öne çıkar. Bu anlayış, ülkemizde Köy Enstitüleri ile en ileri seviyesine ulaşacaktır.  

Pragmatist bir düşünür olan John Dewey’in görüşleri ülkemizde çok etkili olmuştur. Dewey, 
Muallimlerin Yetiştirilmesi” başlığı altında raporunda şu önerilerde bulunmuştur: “Köy 
mekteplerine bilhassa Türk hayatının temeli olan çiftçilerin ihtiyacına tekabül edecek 
mekteplere muallim yetiştirmek için muhtelif tip’te muallim mekteplerine ihtiyaç vardır.” 
(Dewey, 1939: 19).  O, okulun ve eğitimin görevini katı ve değişmez bilgiler yerine araştırmayı, 
bilgi sahibi olma ve pratik uygulamayı öğretmek olarak gösterir. Okulla hayat birbirlerinden 
ayrı şeyler olmamalı, hayat okulun, okul hayatın bir devamı olmalıdır. Bu sebeple okuldaki 
toplumsal hayat da tamamen demokrasi ilkelerine göre kurulmalıdır. Çünkü demokrasi, sosyal 
alışkanlıkların değişmesini ve grup içi serbest etkileşimi en iyi gösteren bir yaşam biçimidir 
(Ogur, 2008: 30). 

Cumhuriyeti kuran kadro, ülkeyi ileri götürecek idealist düşünce ve anlayışın, milletin 
kalkınmasında itici güç olarak görülen eğitim ve yetiştirilen öğretmenler vasıtasıyla güçlü bir 
şekilde ortaya çıkması için çaba harcamıştır. Bu anlayış, Cumhuriyet döneminde kaleme alınan 
romanlar ve romanlardaki öğretmen kahramanlar aracılığıyla edebiyatımızda da görülür. 
Anadolu’da gerçekleştirilmek istenen aydınlanmanın eğitimle başlayacağı düşüncesinden 
hareketle, ilk olarak öğretmenler Anadolu’da çalışmaya talip olurlar. Bu bağlamda; Çalıkuşu, 
Yakılacak Kitap, Acımak, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye Anadolu’yu aydınlatmayı -ve halka 
doğru- giden öğretmen tipleri işleyen romanlar olarak değerlendirilebilir. (Sevinç, 2012: 133). 

Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllara gelinceye kadar, Türk insanının büyük çoğunluğu 
köylerde yaşamaktadır. Bu sebeple, eğitimin en önemli hedefi, öncelikle nüfusun çoğunluğunu 
oluşturan ve üretimin de tarıma bağlı olduğu ekonomik sınıf olan köylünün eğitilmesi olmuştur. 
Özellikle Köy Enstitülerinin kurulmasının altında yatan en önemli hedefler, köylünün 
eğitilmesi, yaşam şartlarının bulundukları yerde iyileştirilmesi, okul ve öğretmen aracılığıyla 
modern düşünce, bilim ve teknolojinin teorik ve pratik uygulamaları da kapsayacak biçimde 
köye ve köylüye götürülmesi şeklinde olmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra köye yönelik 
edebî eserlerin sayısında bir artış olmuştur; ancak “köy edebiyatı” denen akım asıl olarak tek-
parti döneminde değil, daha çok 1950’den itibaren önemli bir ivme kazanmıştır. Ancak, görece 
daha zayıf olmalarına rağmen, Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan eserler köy edebiyatı 
akımının daha sonraki gelişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamıştır (Karaömerlioğlu, 2003). 

Köy enstitülü yazarların eserlerinde, öğretmen belirleyici önemde bir yer tutmaktadır. Mahmut 
Makal’ın Bizim Köy’ünden Fakir Baykurt’un Onuncu Köy’üne, Talip Apaydın’ın Ortakçılar, 
Yarbükü vb. eserlerde, öğretmenlere “Atatürk inkılâbının mümessili” olarak toplum önderliği 
görevi yüklendiği görülür. Öğretmen, çocuğunu okula göndermeyen aileleri, -daha doğrusu aile 
reisi olan- babaları ikna etmeye çalışır, “kara kuvvet” dediği din adamlarıyla mücadele eder, 
köylüye zulmeden ağalara karşı köylüyü” aydınlatır (Çankaya, 2013a: 54-55).  

Bir Cumhuriyet aydını ve ideoloğu olan Şevket Süreyya’nın en önemli özelliklerinden biri 
devlete olan bağlılığıdır. Türkiye’nin sınıfsal yapısını kalabalıkların değiştiremeyeceğini 
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düşünen ve “devlet nasıl kalkınır” problemi üzerine fikir geliştiren bir Cumhuriyet aydını olarak 
o, hâkim sınıfın yani devletin yanında yer almayı tercih etmiştir. (Yüksel Gürbüz, 2016:11). 
Şevket Süreyya Aydemir’in edebî sahadaki denemelerinden biri olan Toprak Uyanırsa romanı, 
köyü ve köylüyü merkeze alır. Aydemir’e göre köy, Cumhuriyet’in Ulusalcı–Halkçı 
ideolojisinin kutsal mekânıdır (Çankaya, 2013: 477).  İncelediğimiz eserde ortaya konulan köy 
ütopyası, her açıdan bir toplum kalkındırma projesidir. Bu ütopya, Kadro dergisinde defalarca 
ele alınmıştır. Tütengil'in 'fazlasıyla iyimser' ve 'geniş hayalli' olarak nitelendirdiği Şevket 
Süreyya bu eseriyle aydın-köy arasındaki Cumhuriyetin getirdiği yorumlara son vermeye, köy 
ve köylünün de toplumsal gerçeğimizin bir parçası olduğunu vurgulamaya çalışır (Aslan ve 
diğerleri, 2014: 21). Aydemir aynı zamanda, ülkenin kalkındırılmasında aydın sorumluluğu 
yanında, aydınların devlete dayanmadan ve onun imkanlarını harekete geçirmeden bunun 
mümkün olamayacağı anlayışını ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada, köyü, köylüyü ve köydeki öğretmenin macerasını anlatan Toprak Uyanırsa 
romanından hareketle, Türkiye’nin eğitim yoluyla kalkındırılması sürecinde, eğitimden 
beklentilerin ve eğitim-öğretmen idealizminin hangi boyutlarda ortaya çıktığının 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 
1. ESERİN MUHTEVASI 
Şevket Süreyya Aydemir, kalemi edebî açıdan da dikkate değer bir yazardır. Onun edebî 
sahadaki denemelerinden biri de Toprak Uyanırsa adlı romanıdır. Yazar bu romanda edebiyat 
dışı yazılarında da eğildiği bir konu olan köyü ve köylüyü merkeze alır. Toprak Uyanırsa, köylü 
uygun imkânlarla eğitilip teşvik edildiğinde ve Anadolu toprağı canlandırıldığında ortaya 
çıkacak idealize edilen Türkiye’nin portresini çizer. Bu aynı zamanda, anlatıcının/yazarın 
idealindeki köyün/Anadolu’nun canlandırılmasıdır. Bu köyde herkes mutlu ve huzurludur. 
Köylüler, Öğretmen aracılığıyla devletin sağladığı imkânlarla el ele verip çalışmakta, 
karşılığını fazlasıyla aldıkları bu mücadelenin sonunda herkesin yüzü gülmektedir. Romanın 
başında adeta felâket sahnelerini çağrıştıran köye, aydın-devlet-köylünün ortak çalışmasıyla 
bolluk, bereket ve mutluluk hâkimdir. Yazar, anlattığı ve idealize ettiği bu köy ile kendi 
devrindeki köylere alternatif bir köy yaratır. Bununla okuyucuya mukayese imkânı sunar, onu 
düşünmeye sevk eder. 

Her ne kadar eserin başında “Bu, bir roman değildir. Bu, Ekmeksizköy öğretmeninin 
hatıralarıdır.” denilse de eserin pek güçlü olmayan ama kurmaca/kurgusal bir tarafı olduğu 
açıktır. İçindeki şahıs kadrosuyla, bunların aralarındaki diyaloglarıyla ve belli bir düzen 
dâhilinde akan olay örgüsüyle eserin bu tarafı kendini belli eder. Bizzat yazarın kendisi de eseri 
hakkında yazdığı bir yazısında bu kitabın “nihayet ve ister istemez bir roman” olduğunu itiraf 
eder (Engin, 2015: 23-25). 

Eserin olay örgüsü içinde birkaç kez ‘Vatan Cephesi’ geçtiği için, vaka zamanı olarak Demokrat 
Parti iktidarının son iki yılını belirtmek mümkündür. Roman kahramanı, Ankara’da yaşayan, 
emekli olmuş bir ilköğretim müfettişidir. Emekli olunca huzurlu bir yaşam sürme, bol bol 
okuma ve kitaplar yazma gibi hayallerine, maddi imkânsızlıkların neticesinde veda etmek 
zorunda kalır. Emekliliğinin ilk haftalarından itibaren büyük bir boşluk hissine kapılarak bir 
öğretmen olarak tekrar mesleğe dönmeye karar verir. Bu durum, aslında kendisinin gelecek 
planlarında olamayan, şahsi idealizmden ziyade yaşadığı zor şartların bir dayatmasıdır. 
Romanın aynı zamanda anlatıcısı olan Öğretmen’in atandığı köy, Ankara’ya yakın Keltepe’dir. 
Köy, adı gibi, içinde yaşayanlara ekmek ve hayat vermekten çok onları âdeta yokluğa 
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sürükleyen bir mekândır. Hepsi birbirinden perişan 50 kadar hanenin bulunduğu köyün 
yoksulluğunun en büyük sebebi köyün yakınındaki bataklıktır. Bu yüzden hemen her sene 
köyün yarısı sıtma yüzünden yataklara düşer. Köyde yaşayanların hali, bu köyün kurulduğu 
tabiatın bakımsızlığı, verimsizliği ve unutulmuşluğu Öğretmen’i köye ilk vardığı andan itibaren 
umutsuzluğa sevk eder. Bu içler acısı manzarayı gören Öğretmen, buradan ilk trenle geri 
dönecektir. Kendisini burada ilk karşılayan kişi olan Hafız’dır. Öğretmen’in Keltepe’deki 
çalışmaları sürecinde en yakınında olan ve olumlu yönde bir kişilik değişimi gösteren Hafız, 
Öğretmen’e bu köyde barınamayacağını söyler. Hafız, imam hatip okulunda okumuş, 
Ankara’da gençliğinde her türlü yasa dışı işlerin döndüğü bir çevrede büyüyüp yetişmiştir. Bir 
yakınının yardımı ile bu köye müezzin olarak gelmiş ve köylünün hayatına ayak uydurmuştur. 
Köye ilk geldiği ilk akşam Öğretmen’in Hafız’la arasındaki konuşmalarda köye 
“Ekmeksizköy” adı verilir. Bu ad, köyün fakirliğini, çaresizliğini trajik bir dışa vuruştur. 
Öğretmen, buraya gelmeden önce konuştuğu eğitim müdürünün kendisine bu görevi 
ayarlayabilmek için girdiği zahmetleri, geri dönse tekrar düşeceği boşluk hissini hatırlayarak 
köyde kalmaya karar verir. İlk önce köyün okulunun şartlarını iyileştirmek çabalarına girişir. 
Köylünün öğretmene ve okula karşı olumsuz tutumu yanında köylüler çocuklarını okula 
göndermekte pek istekli davranmamaktadır. Okulların özellikle kırsal kesimde yaşayanlar 
tarafından tercih edilmediği bu yıllarda köylülerin tercihi, din eğitimi veren “kuran kursları”dır. 
Keltepe Öğretmeni, diğer köy öğretmenleri gibi, fizikî şartların zorlukları yanında, köylünün 
bu olumsuz tutumuna karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Köye giden öğretmenin en 
önemli görevlerinden biri de çocukları ve halkı okula alıştırmaktır. Bunun için de öğretmenin 
köylünün nabzını iyi tutması, ona gündelik hayatını kolaylaştıracak pratik ve faydalı bilgiler 
vermesi, uygulamalar göstermesi de gerekecektir. Çünkü öğretmen, ülkenin her yerinde 
Cumhuriyet’in ve modern hayatın ilkelerinin hayata geçirilebilmesi için adeta bir “öncü” 
konumundadır. Köye geldiğinde, hasta yatağında ziyaret ettiği Köy İmamı da “Köyün dirliğine 
el atmadıkça Keltepe’ye mektep değil, darülfünun açsan nafile.” sözleriyle kendisinin tutması 
gereken yolu işaret etmiştir. Bu söz, Öğretmen’in Keltepe’de yapacağı işin âdeta formülüdür. 
Becerikli bir organizatör olarak ortaya çıkan Öğretmen, başta Polatlı’daki Garnizon Komutanı 
Albay’ı, Kaymakam’ı, Ankara’daki Vali Muavinini, Eğitim Müdürünü ve Nafia Vekilini 
konuşmalarıyla harekete geçirir. Köylünün hayatını kolaylaştıracak ve onun öncelikle tabiatla 
mücadelesinde galip gelerek üretime geçmesini ve zenginleşmesini sağlayacak projeleri 
belirler. Önce köyü çoraklaştıran ve köylünün yoksullaşmasına sebep olan bataklık 
kurutulacaktır. Bundan sonra ortaya çıkacak verimli topraklar köylüye dağıtılacak, modern 
tarım usullerinin uygulanması ve tarım aletlerinin kullanılmasıyla köylü kalkındırılacaktır.  
Öğretmen, devletin imkânlarını da seferber ederek, köyde yaşayanları hem hayatlarını 
değiştirebileceklerine inandırır hem de köylünün eğitime ve aydınlanmaya karşı durmayıp 
eğitimi kendisi talep eden bir seviyeye ulaştırır. Köyde kooperatif kurulmuş, köy yeniden inşa 
edilmiş, devlet-köylü iş birliği ile âdeta bir cennet yaratılmıştır. Öğretmen, bir taraftan köyün 
ve köylünün ekonomik yönden geliştirilmesi çalışmalarının yanında modern eğitim 
uygulamalarına da girişmiştir. Köyde sadece çocukların eğitilmesini yeterli görmez. Okulu 
gece gündüz açık tutarak köylünün de eğitimine girişir. Köye öğretmen olarak atanan Süleyman 
Işık’ın eşi ve bir öğretmen olan Semiha Işık ile birlikte kadınların da dâhil edildiği bir eğitim 
faaliyetine girişilir. Yeniden inşa edilen Keltepe’ye kazandırılan yeni ve modern bir okul ile 
girişilen işlerin zaferi de ilan edilir. Keltepe, Öğretmen’in öncülüğünde girişilen çabalarla artık 
kötü kaderini yenmiştir. Bozkırın ortasında ülkenin kalkınmasına örneklik teşkil eden küçük 
ama mükemmel işleyen bir köy yaratılmıştır. Bunu başaran ise bir Öğretmen’dir.   
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2. ÖĞRETMENİN KENDİNİ VE ORTAMI SORGULAMASI 
Her şeyden önce Öğretmen’i Keltepe’ye getiren etken ondaki eğitim idealizmi değil, emekli bir 
memurun Ankara’daki yaşam şartlarının ona yeni bir görev alma mecburiyeti vermesidir. 
Öğretmen, köye ilk vardığında gördüğü manzara karşısında yaşadığı ümitsizlikle kendisini 
sorgular:  

“Ben bir öğretmenim. Hem de tecrübesiz bir öğretmen değilim. Çok köyler, çok akşamlar 
gördüm. Ama böyle bir köy ve böyle pis bir akşam görmemişimdir. Bu duyguda belki yaşımın 
da etkisi vardı. 
Çünkü ben bir emekliyim. Emekli bir öğretmen. Bir eski ilkokul öğretmeni. Yaşım ellinin çok 
üstünde. Ama ne var ki bir köye işte gene hoca olmuştum. (…) Şurada burada galiba otuz yıl 
kadar çalıştım. Basit, iddiasız bir adamım. Arkada bıraktığım yıllara baktığım zaman, elle 
tutulur, dişe dokunur hiçbir şey yapmadığımı da biliyorum.” (s. 17) 

Öğretmenin farkına vardığı bir gerçek de ülkede eğitim adına yapılanların halkın 
ihtiyaçlarından ve eğitimin gerçek amaçlarından ne derece kopuk olunduğudur. Okullarda 
yetişen aydınlar ve öğretmenler, aldıkları bilgileri gerçek anlamda insanları uyandıracak şekilde 
kullanabilme becerisinden mahrumdurlar: 

“… Öğretmenlikten ziyade gezici maarif hizmetlerinde çalıştım. Eğitim müfettişlikleri, eğitim 
memurlukları gibi işler. Görevim, köyleri, mektepleri dolaşmaktı. Her gittiğim yerde sınıflara 
girer çıkardım. Uğradığım çevrelerde beni güler yüzle karşılarlardı. Benim bir şeyler yapar 
görünmek, onların da bu yapmacıkları hoş görmek zorunda olduğumuzu iki taraf da bilirdik. 
Her sınıfta verecek nasihatler, her hocaya söyleyecek sözler bulurdum. Bu nasihatlerin, bu 
sözlerin değerleri neydi? Ama ben avunurdum.” (s. 18) 

“….Anladım ki benim terbiyevi tecrübeler sandığım şeyler, hiç de ahım şahım şeyler değilmiş. 
Yetiştiğim mektepler zaten bana pek bir şey vermemişti. Eğitim usulleri ise her gün 
değişmektedir. Ben bu usullerin hiçbir zaman önünde gitmemiş, her zaman arkasından 
koşmuştum. Hulasa benim sanatım ne kafamda ne kalemimde, sadece dilimdeymiş. Her 
girdiğim sınıfta zaten ya bir ilkokul öğretmeni yahut eğitim müfettişi olarak yaptığım neydi ki? 
Hocalıkta birtakım kalıpları tekrarlamak, müfettişlikte birtakım mekteplere gitmek, birtakım 
defterleri, kayıtları yoklamak, notlar almak, notlar vermek ve sonu gelmez bir laf ebeliği… 
Yarabbi, ben ömrümü meğer ne kadar boş geçirmişim!..” (s. 20-21) 

Köyde gördükleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Öğretmen, büyük bir çaresizlik 
ve pişmanlık yaşar. Köyden kaçmaya ve Ankara’daki basit hayatına geri dönmeye kararlıdır: 

“…. Ben daha yatağa girmeden kararımı vermiştim: Bu köyde kalmayacaktım. Buradan 
kaçacaktım. Hem de yarından tezi yok… Evet buradan gidecektim. Hem de yarından tezi yok. 
Benim bu köyde yapacağım bir şey yoktu….” (s. 28). 

“…. Kararımı bir defa daha tekrarladım: Ne olursa olsun buradan kaçacaktım. Ortadan 
silinecek, yemeyecek içmeyecek, Hindistan’ın fakirleri, Yogileri gibi elde keşkül kapı kapı 
dolaşacak ama burada kalmayacaktım.” (s. 32) 

Romandaki öğretmenin sık sık, Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatırken, bunların asırlarca 
ihmâl edilişine vurgu yaptığı ve hayıflandığı görülür. Bu arada suçlunun kim olduğuna da işaret 
eder: 
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“Hepsinin yüzünde harcanmışlığın, terkedilmişliğin mihneti yanında, zalim sert ve tükenmiş 
toprakla gece-gündüz haşir neşir olmanın soy erkekliği vardı. Sahte olan, bozulmuş olan, 
başkalarının sırtından geçinen bizdik. Bütün ömrümüz onları oyalamak, onları aldatmakla 
geçmişti. Yüzyıllar ve yüzyıllarca onlara ne vermiştik ki? (…) Biz, çiğnediğimiz, ama 
tanımadığımız bir insan temeli üstüne tünemiş yarasalardık. Onlar ise temeldi ve bizim bu 
temele karşı bazı görevlerimiz olsa gerekti.” (s. 77) 

Eserini, Köy Enstitülü İ. Hakkı Tonguç'a ve bütün yurt sathına yayılmış mücahit eğitimci 
ordusuna ithaf eden Şevket Süreyya, 'Romanların Anlattığı Köy' başlıklı 10. bölümde Köy 
Enstitüsü çıkışlı yazarların köye karşı takındıkları olumsuz bakışı kabul etmediğini hissettirir. 
Önce, Öğretmen’in ağzından şöyle bir tespit yapar: "Burada hiçbir engelle karşılaşmadım. 
Hiçbir mücadele geçirmedim. Olaylar sanki kendi kendine gelişti. Kimseyle uğraşmadım, 
kimseyle çatışmadım. Hâlbuki bize anlatılan köy, bir çatışmalar kördüğümü değil midir?" 
(Aydemir,1990: 285). Bu köy, elbette Fakir Baykurt'un Onuncu Köy'ünden ve Mahmut 
Makal’ın Bizim Köy’ünden oldukça farklıdır. Şevket Süreyya bu tarz romanların gerçek 
dışılığını, hatalı mantık örgüsünü, düşünüş tarzındaki kaba önyargıyı eleştirmektedir: "Hâlbuki 
bu insanlar da bizdendirler. Onlar da bizim dilimizi konuşurlar (...) Bu dilde de insanlar gene 
sevmeyi, yakarmayı, acıyı, ya da günlük hayatı pekâlâ dile getirebiliyorlar. Şiirleri, şarkıları, 
masalları var. (...) onlarda aile duygusu, evlat sevgisi, Tanrı aşkı var (…) Kaldı ki köyün bu 
tortusundan, bu işlenmemişliğinden köy sorumlu olamaz ki. Köy asırlar boyunca şehrin 
soygunu, baskını altında yaşamıştır. Adına ülke dediğimiz büyük ortam içinde köy, terk 
olunmuşluğundan niçin kendi mesul olsun? Onun kaderine hâkim olanların hiç mi suçu yok?” 
(Aydemir,1990: 293-294). Yazar, bu sözleriyle, köyün kendine özgü geliştirmiş olduğu sosyal 
işleyişe ve onun geri kalmışlığının tek sebebinin köylünün kendisi olmadığına dikkat çeker.  

 
3. KÖY EĞİTİMİ VE EĞİTİM SİSTEMİNİ SORGULAMA 
Öğretmen, kendisine “Köy eğitimi nedir?” sorusuna cevap verirken, eğitimden ne anladığını 
şöyle anlatır: 

“Aslında eğitim bir bütün olsa gerek. Belki özel bir köy eğitimi yok bile. Eğitim, toplumun canlı 
varlığına şuurlu ve aktif bir müdahaledir. Konusu insandır. İnsanın kabiliyetlerini belirli bir 
yönde uyandırmak ve geliştirmek işidir. Zaten eğitimin sosyal yanı da, bu cephesidir. Bu yönü 
toplumun içinde bulunduğu şartlar ve toplumun içinde yaşadığı çağın istekleri emreder.” (s. 
379) 

“Evet, bir eğitim, bir de eğitimin sosyal yönü var. Birincisi biraz da soyut bir konu. Bir teknik, 
bir sanat. Sadece bir vasıta. İkincisi ise dinamik bir unsur. İçinde yaşanılan şartların, içinde 
yaşadığımız çağın bir emri. Toplumun ihtiyaçlarına ve çağın akışına ayak uydurmak işi, yeni 
bir gaye.” (s. 380) 

Köy eğitiminin kendine özgü yönünün olduğuna inanan Öğretmen, bu konuda yapılması 
gerekenleri de açıklar. Ona göre, bir vasıta olan eğitim, köyün insanına aktif ve şuurlu bir 
şekilde uygulanmalı, köylünün uyuyan kabiliyetleri, çağdaş hayat temposuna ayak uyduracak 
şekilde uyandırılmalıdır.  

Köydeki eğitimin amacı, köy insanının kabiliyetlerini, zamanın temposuna ayak uyduracak 
şekilde geliştirmek olmalıdır. Amaç, köylünün kökleşmiş inançlarını değiştirmek, üzerinde 
yaşadığı toprağın verimsizliğinin köyü ve köylüyü kendine benzetmesini engellemektir. 
Köyünün maddi ve manevi yapısını değiştirirken köylünün kendi kabuğuna çekilerek fakirliği 
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ve çaresizliği kabullenişini, kendi küçük çevresinde kurduğu kısırdöngüyü de ortadan 
kaldırmak gerekmektedir. Köyün ve köylünün yeniden uyanışını, modern dünyanın gerektirdiği 
hayat tarzına uygun gelişmiş bir sosyo-ekonomik düzene ulaşmasına yardım etmektir.  

Öğretmen, köyün bataklığının kurutulması için yapılan toplantılarda yaptığı konuşmaların 
birinde eğitimin gayesi hakkında şu tespiti yapar: 

“Okumak, yazmak, mektep, eğitim bütün bunlar gaye değil vasıtadır. Gaye, halkın dirliğini 
değiştirmektir. Onu tabiatla savaşında silahlandırmaktır. Teşkilatlandırmaktır. Tabiata hâkim 
kılmaktır. İnsanoğlunun asıl hürriyeti budur.” (s. 170) 

Öğretmen, köydeki çocukların nasıl bir eğitime tabi tutulması gerektiği hakkında da 
açıklamalar yapar. Ona göre, çocuğu köyden koparmadan hayat içinde yetiştirmek gerekir. 
Çocuk, köyün ve köydeki insan topluluğunun dışında ele alınmamalıdır. Bu sebeple, bizim gibi 
az gelişmiş ülkelerde, çocuğu köyün küçük âlemi içinde ele almak ve köyle beraber 
değiştirmeye çalışmak lazımdır. Bunun için de köydeki çocukların kasaba ve şehir 
merkezlerinde, yatılı okullarda eğitilmesinin sakıncalı olacağına dikkat çeker. 

Öğretmen’in Keltepe’de, okul açma ve öğrencilerin okula devamını sağlama gayretini gören 
köyün Yaşlı İmamı’nın aşağıdaki sözleri, aslında romanda verilmek istenen mesajın kendisidir. 
Bu sözler, Öğretmen’in köyde başarılı olabilmesinin yolunu ona göstermiştir. Eğitim, sadece 
okul açmak, öğrenciyi okula toplamak olmamalıdır. Eğer öğretmen, yaşadığı çevrenin şartlarını 
olumlu şekilde değiştiremezse çabalarının karşılığını alması mümkün değildir. Bunun köyde 
uzun yıllar yaşamış imamın ağzından verilmesi de oldukça anlamlıdır. Bu mesaj eserde birkaç 
yerde tekrar edilerek, eserde verilmek istenen mesaj öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Çünkü köyün 
eğitiminde imamın da çok önemli bir figür olduğuna dikkat çekmek yanında, dinî hayatı temsil 
eden şahsiyetin resmî ideolojinin beklediği zihniyet yapısını ve görüş genişliğini taşıması ayrıca 
dikkat çekmektedir: 

“-Köyü de yazarsın. Mektebi de açarsın. Ama sen bana bak efendi. Köyün dirliğine el atmadan, 
Keltepe’ye mektep değil ya darülfünun açsan nafile. Sen köyün dirliğine el at oğlum, dirliğine 
bak...” (s. 81) 

Köyün okula kavuşturulması çok önemlidir. Okul ve öğretmen köyde devleti temsil eden en 
önemli unsurdur. Devletin ve rejimin istediği dönüşümü sağlamakta en büyük görev bu iki 
kuruma düşmektedir. Bunun bilincinde olan Öğretmen’in ilk amacı, sağlıksız koşullar taşısa da 
ilkönce okul binası olarak yapılan yapıyı tekrar düzenleyip işler hale getirmektir. Öğretmen’in 
çabası, Polatlı’daki garnizon komutanının destekleri ile köyün ahır olarak kullanılan eski okulu 
onarılarak eğitime başlanır. Bu çabalar, çocuklar kadar, köydeki gençlerin ve yaşlıların da 
eğitime ve öğrenmeye olan arzularını kamçılamıştır. Eserin sonunda, köyün hâkim mevkiine 
yapılan modern okul, köydeki müspet dönüşümü göstermek yanında, köyün ve devletin 
elbirliğinin ve başarısının da ifadesi olmuştur. 

Öğretmen’in okul açılışında ve derslerdeki uygulamaları da eğitimin uygulama kısmına ait 
tespitler içermektedir.  Okul açılınca, öğrencileri sınıfa yerleştirme konusunda, geleneksel dinî 
eğitim geleneğini uygulamaya çalışan Hafız’la Öğretmen karşı karşıya gelir. Hafız, kız ve erkek 
öğrencileri ayrı ayrı oturtmaya çalışır. Öğretmen, ona hiç karışmıyormuş gibi davranarak bunu 
önler. Öğretmen, çocukları boylarına göre ayırıyormuş gibi yaparak kız ve erkek öğrencileri 
karıştırarak sıralara oturtur. 

Öğretmen’in okulun açılışında yapılacak ilk derse başlangıç hakkındaki düşünce ve 
uygulamaları da pedagojik bağlamda değerlendirilebilir. Eğitimde çocuğun bir birey olarak 
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özelliklerini dikkate alan bir eğitim anlayışı önemlidir. Bu eğitim, öğüt, nasihat ağırlıklı 
olmamalıdır:  

“Bizde her başlangıç dersine uzun bir nasihatle girilir. Nasihat çocuğun aklına sesleniştir. 
Halbuki akıl ölçüleri bu yaşlar için değildir. Bu ölçüler çocukta, eğitim denilen sanatın onlara 
sunacağı olaylar, onlarda uyaracağı duygularla, çocuk farkına varmadan yavaş yavaş 
gelişecektir. Bizim Ekmeksizköy okulunda ilk ders nasihatsız başladı. (s. 89) 

Öğretmen, çocuğun okuldaki ilk gününün, onda ömrü boyunca etkilerini yaşatan bir gün 
olduğuna dikkat çeker. Eğer okul, çocuğu ilk günde kazanamazsa, ileride kazanmak için biraz 
yorulacak demektir. Yaptığı uygulamalarla öğrencileri kazandığına inanan Öğretmen bu 
durumdan çok memnundur. 

İlkokul öğretmeninin çocuklara ilk eğitimi veren şahsiyet olmakla, onların kafasında yeni 
âlemleri açan kişi olduğuna da işaret edilir: 

“Çocukların önünde ilk kelimeyi yazan hoca, onların kafalarında yaratılacak yeni bir âlemin 
ilk temel taşını atan usta gibidir. Bu âlem, insan uygarlığının en etkili, en devamlı zinciri olan 
yazılar âlemidir. Onların önünde bu yeni âlemin kapısı, sizin kara tahtaya çizdiğiniz işaretlerle 
açılmaktadır. Onlardan her biri önlerine açılan bu yoldan nerelere kadar ilerler bilinmez. Ama 
siz bu işaretleri yazarken, ömrü binlerce yıla varan ve daha nice binlerce yıla varacak olan bu 
yola, yeni bir kuşağın öncülerini elinizle salıyorsunuz demektir.” (s. 92-93)  

Köydeki eğitimin öneli bir uygulaması da okuma yazma kursu açılmasıdır. Köyde, yaşı 
ilerlemiş çocuklar ve köy gençleri için altı ay olarak planlanan okuma yazma kursu açılması 
kararlaştırılır. Ancak Öğretmen, kursta gelenlere sadece okuma yazma öğretmenin yeterli 
olamayacağına inanır. Ona göre, bu genç adamlara yarın karşılaşacakları ufukların sınırlarını 
açmak, yarın açacakları kapıların anahtarlarını vermek gereklidir. Onlar, yarın yaşadıkları 
köyün dışına çıktılarında çağdaş bir devletin ülkesi ve meseleleri ile karşı karşıya kalacaklardır.  
Bu sebeple eğitim konularını gençlerin ufkunu açacak sosyal bilgiler üzerinde yoğunlaştırır. 
Çünkü gençler, yarının askerleri, askerlik dönüşünde köyün yetişkin, sorumlu vatandaşları 
olacaktır. Bunun için de ilk konu aile olmalıdır. Çünkü her birey dünyaya gözlerini aile 
ortamında açar. Evinin, köyünün, ülke ve toplumunun bir üyesi olan ve bir devlet nizamı içinde 
hakları ve görevleri bulunan bu “vatandaş insan”ın bütün bu anlamlar üzerinde bir şeyler 
bilmesi gerekmektedir. (s. 230) 

Halk eğitiminde verilen eğitimin içeriği düzenlenirken, insanların hayatında yer alan 
geleneklerin ve kuralların anlaşılması ve bunların sebeplerinin cevaplandırılması da önemlidir. 
“Nikah niçin herkesin önünde kıyılır?”, “Çocuğa adı ve soyadı niçin törenle verilir?”, 
“Düğünler niçin ailenin yalnız kendi işi değildir?”, “Bayram günleri niçin vardır?”, “Niçin 
asker oluruz?” gibi sorular çerçevesinde verilecek vatandaşlık ve sosyal bilgiler eğitimi halkın 
sosyal eğitim ihtiyacını gidermeye yönelik düzenlemeler olarak ortaya çıkar. 

Köydeki eğitim sadece erkeklerin eğitimiyle sınırlandırılmaz. Köylü kadının eğitimi de önemli 
bir amaç olarak ele alınmıştır. Bu işi yapacak olan da yine bir kadın olan öğretmendir. Köye 
öğretmen olarak atanan Süleyman Işık’ın evlendiği bir öğretmen olan Semiha Işık, Öğretmen’in 
deyimiyle “cevherli, duygulu ve çalışkan” bir hanımdır. Kısa sürede köye gelen gelin gibi 
çevresini kurup köye karışmayı bilmiştir.  

Semiha Işık, köyün kızlarını ve kadınlarını eğitmek için açılan kursun başına geçer. Onun 
uyguladığı yöntem, öğretmeni oldukça şaşırtır ve sevindirir. Çünkü kadınlara eğitim okuma 
yazma öğretimiyle değil, kadınların becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan, el becerilerine ve 
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üretime dayanan bir çalışma tarzı ile başlar. Bunun için Semiha Işık, ilk derste kadınların önüne 
el işleri, kadın eşyaları, süs eşyaları ile dolu bir bohça açar. Bunların nasıl yapılacağını 
öğretmekle işe başlar. Önce dikiş öğretmekle işe başlar. Böylece kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek el becerilerine sahip olmalarını sağlamak yanında okuma yazma, işlerine 
yarayacak kadar matematik dersleri de verecektir. Köy kadınları bu eğitim faaliyetinden çok 
memnundur. Öğretmenin köyde hayalini kurduğu amaçlardan biri olan kadınları eğitimi de 
işinin ehli olduğunu gösteren uygulamalarla Semiha Işık tarafından yerine getirilmektedir.  

Öğretmen’in köyde yapılmasını çok önemsediği işlerden biri de gençler için köy odası 
yapılmasıdır. Öğretmenin öncülüğünde, caminin karşısında yaşlı bir kadının evinin bir bölümü 
köy gençleri için köy odası haline getirilir. Öğretmen, her köyde bir veya birkaç köy odası 
olması gereğine inanır. Müfettiş olarak gezerken bunu teşvik etmiştir. O, köy odalarını “bizim 
köyün yaşayan, iyi bir geleneği” (s.124) olarak görür. 

Öğretmen’in dikkat çektiği hususlardan birisi de üniversitenin halktan ve aydından 
kopukluğudur. Öğretmen’e göre, ilköğretim öğretmenleri için, üniversite kapalı bir kutudur. 
“Üniversiteyi işitiriz, ama bilmeyiz. Üniversite ile aramızda bir bağlantı yoktur. İlköğretim 
ordusuyla üniversite, birbirlerinden ayrıdır. İlköğretim davalarıyla üniversitenin çabaları 
arasında bir köprü kurulamamıştır. Üniversite ile aramızda müşterek bir dil yoktur.” (s. 257) 
Eserde, üniversitelerde yapılan çalışmaların ülke gerçeklerinden kopuk oluşu, bilim 
insanlarının ülkesini ve insanlarını tanıma fırsatı bulamadan çalışma yapmak durumunda 
kaldıkları gösterilen örneklerle ortaya konulur. Bu konuda üniversite öğretim üyeleriyle 
tartışmalara giren Öğretmen, onlarla dostluklar kurar. Hatta, onların çalışmalarına katkı olmak 
ve yaşadıkları ülkenin gerçeklerini yerinde görmelerine imkân vermek için üniversite hocalarını 
görev yaptığı köye davet eder. Sonuçta Öğretmen, hem eğitim yönünden bir eksikliğin 
giderilmesine fırsat yaratmış hem de büyük şehirdeki üniversitede çalışan öğretim üyelerini 
çalışmalarını yapacakları doğal laboratuvarlarına kavuşturmuştur.  

Öğretmen’e göre, Türkiye’de eğitimin aksayan yönleri vardır. Bu aksaklıkları da şu başlıklar 
altında toplamıştır: 

-Bizde eğitim gençleri köklerinden koparmaktadır. Onları, koptukları köklere yani ailesine, 
köyüne, kasabasına dönemeyecek kadar aslına yabancı kılmaktadır. 

-Bizde işçi, avukat, doktor, tüccar gibi meslek erbabı lazımdır. Ancak bizde bu üst tabakalar 
aşırı şişirilmektedir. Bu insanların koptuğu köke ilgisizlikleri hastalık halini almıştır. Ülkede 
iyi yetişen aydınları, Avrupa ve Amerika’dan kaçan birtakım köksüzlerin eski Cezayir’de 
“Yabancılar Lejyonu”na ücretli asker yazılmalarına benzetmek mümkündür. 

-Türkiye’de çoğu büyük şehirlere biriken bir aydınlar enflasyonu ile karşılaşmamız 
mümkündür. Böyle bir enflasyon, memlekette siyaset spekülasyonlarının da sebebi olmaktadır. 
(s. 381-382). 

 
4. EĞİTİM ARACILIĞIYLA KAHRAMANLARIN DÖNÜŞÜMÜ 
Öğretmen, köye geldiği zaman tanıdığı insanların sefaletini, amaçsızlığını ve kaderlerine boyun 
eğmişliklerini görünce ilk önce büyük bir ümitsizlik yaşar. Ancak, öğretmen köyün kaderini 
değiştirmek için çaba gösterdikçe başta Hafız ve Nurullah Öncü olmak üzere köyün ileri gelen 
bütün insanları olumlu yönde bir kişilik değişimi ve gelişimi ortaya koymuşlardır.  
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Bu değişim ve dönüşümün en belirgin örneği Hafız’ın kişiliğinde görülür. Hafız’ın Keltepe’ 
gelmeden önceki durumu şöyle anlatılır: 

“Ona Samanpazar’lı Hafız derlermiş. Yalnız Samanpazarı’nda değil Ankara’nın her yerinde 
onu bilmeyen yokmuş…. Sorduğu adamlar Ankara’nın en namlı zarcıları, kumarcılarıymış. 
Onlar Hafız’la iyi arkadaşmışlar. Birbirleri için canlarını verirlermiş. Bir zaman oraları hep 
beraber haraca keserlermiş. Ama bir gün Samanpazarı’nda bir baba dostu: 
-Hafız, demiş, sen artık buralardan kaybolsan iyi olur. Ortalıkta soysuzluklar arttı. Polis 
peşinizde. Sana bir kağıt vereyim de bir köye yollayayım. İmam mı olursun, müezzin mi olursun 
artık bak. Seni bundan sonra ya kodes ya da orası paklar.” (s.27) 

Hafız köye imam vekili olarak gelmiştir. Hafız gerçekte imamlık mesleğinin yeterliliklerine 
vâkıf değildir: 

“-A efendi, sorduğuna bak. Lazım olmaya lazım. Ama şimdi şehirlerde ipini sapını koparan 
köylere hoca, imam, üfürükçü diye dağılır. Ben bir aralık Ben, bir aralık kuran kurslarında 
sürttüm. Sesim güzel olduğu için köylere mevlût, ilahi okumaya götürürlerdi. Ama bu sefer 
burada kötü kapandık. Hoş, uzun boylu bir işim de yok ya. Köylü de benden pek bir şey 
beklemez. Ölü kaldırır, ezan okur, namaz kıldırırım. Zaten camiye dostlar alışverişte görsün 
diye gelirler. İçlerinden kaç tanesinin doğru dürüst abdesti olduğunu Allah bilir.” (s. 28) 

Romanın ilerleyen bölümlerinde Hafız, kişilerdeki olumlu yönde gelişmenin en dikkat çekici 
örneği olur. Köyde Öğretmen’in giriştiği işlerde en yakın yardımcısıdır. Öğrenmeye ve 
yeniliklere son derece meraklıdır. Özellikle merakla başladığı kooperatifçilik konusunda 
neredeyse bir uzman olur. Köyün gelir giderinin tutulması, kooperatifin işletilmesinde 
sorumluluk hep Hafız’dadır. Bilgisiyle statüsü de yükselen Hafız, köyden evlenerek aile 
kurmuştur. Bataklığın kurutulup köylüye arazi verilmesiyle, Hafız, modern tarımın 
öncülerinden birisi olmayı da başarır. İlerleyen zamanda son derece örnek bir şahsiyet haline 
gelir. Öğretmen, Hafız’daki bu değişimi ve gelişimi şu sözlerle tespit eder: 

“Şartların değişmesiyle insanın değişmesi Samanpazar’lı Hafız’ın şahsında canlı bir misal 
buldu…” (s. 315), “….Halbuki olan, yalnız, Hafız’ın iyi bir ev erkeği oluşu değildi. Şimdi o 
önce kendine inanan, sonra herkesin inandığı bir insan oldu.” (s. 316), “Ama asıl değişiklik 
onun iç âleminde hiç durmadan gelişiyor. İç âleminde bir pınarın gözeleri açılmış. Durmadan 
yeni hayat hamleleri fışkırıyor. Yeni arzular, yeni ihtiraslar onu yoğuruyor, şekillendiriyor.” (s. 
317)  

Bu değişim ve dönüşümün bir örneği de köye Hafız’a yardımcı olarak yeni gelen imam 
Nurullah Öncü’dür. Öğretmen, onu okuyucuya keskin bir dikkatle şöyle tanıtır: 

“Ama bu da başka türlü bir adam. Sakal bırakmış bir genç. Galiba İmam-Hatip okulundan 
çıkmış. Hareketli, iddialı, hatta belki de savaşkan bir tip. Her şeyi kesin konuşuyor. Her bildiği 
kesin. İsmi Nurullah Öncü. Kendisini herkese: “Ben bir selamet öncüsü’yüm,” diye takdim 
ediyor. Kıt, kısır bir dağarcık. Ama onu köy düğünlerinde herkese meydan okuyan zayıf, fakat 
iddialı, sataşkan bir pehlivan olarak yetiştirmişler. Yahut o kendisini böyle hazırlamış.” (s. 
317)  

Öğretmen, onun kişiliğindeki olumlu yönde değişme ve gelişme imkânını keşfetmiştir: 

“Hafız, dayanakları zayıf da olsa inanış, hem de ihtiraslı inanış, nefsine ve sözlerine inanış fena 
bir şey değildir. Hazin olan, ümitsizlik veren şey, ne nefsine, ne kendine, ne de değerlerine 
inanmamaktır. Bu genç mademki kendini beğeniyor, yaptıklarını, söylediklerini beğeniyor. 
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Söylediklerinin doğruluğuna, kesinliklerine inanmaktadır. O halde değerleri gelişebilecek bir 
insan karşısındasın. Elverir ki doğrunun, bilginin, gerçeklerin malzemesi ile onu 
zenginleştirebilesin. (…) Ona yol açmalı, ona yetişme ve gerçeklerle yoğrulma imkanı vermeli 
ki kendi kendini daha iyi tanısın. Ölçüleri dengeleşsin ve kendini yetiştirebilsin” (s. 318)  

Öğretmenin Nurullah Öncü’yü önyargıyla yargılamayıp onun savunduğu düşüncelere ve dünya 
görüşüne karşı hoşgörülü tutum sergiler. Onun kişiliğinde ve düşüncelerindeki yanlışlıkları 
muhatabını incitmeden ona göstermesi sonucu, Nurullah Öncü, kısa zamanda kendisiyle 
hesaplaşarak eksikliklerinin farkına varır. Hatta kendini geliştirmek için, köye gelen diğer 
öğretmen Süleyman Işık’la birlikte, köyde yapılan işlere yardımcı olmak yanında yabancı dil 
öğrenmek için de çalışmaya başlar.  

Nurullah Öncü’nün dönüşümünde etkili olan önemli bir unsur da “kitap” ve “okumak”tır. 
Öğretmenin yönlendirmesi ve kendisine yeni ufuklar göstermesi sonucu bir düşünsel dönüşüm 
geçiren Nurullah Öncü, âdeta yeni bir kişilik kazanmıştır. O zamana kadar aldığı eğitimin ve 
okuduklarının gerçek hayattan ve bilgiden ne kadar kopuk olduğunun farkına varmıştır. O, artık 
Öğretmen gibi, kendi mesleğinde tıpkı soyadı gibi “öncü” olabilmenin yolunu bulmuştur: 

“Bize de bir şey mi okuttular sanki? Niçin gençliğimizi harcarlar? Ben mesleğime inanıyorum. 
Ona bağlıyım. Kendimi de bir şey sanıyordum. Halbuki hava. Benim, ömrümde okuduğum 
kitapların sayısı yirmi beşi aşmaz. Onlar da yarım yamalak. Dünyayı anlatan dergiler, kitaplar 
okumamayı, dünyaya arka çevirmeyi de marifet saydık. Üstlerinde kasvetli türbe, harabe 
resimleri basılı birtakım karanlık dergileri dinî edebiyat sandık. Ben bu halimle o cami evindeki 
kitaplığı neyle doldurayım. Bu bizim okulları da acaba ne vakit bir şeye benzetecekler. (…) 
Galiba öğretmen haklı. Biz ezberciyiz, öğretmen düşünen adam.” (s.328) 

O, öğretmenin sözleri ve yaşadığı olaylar sonrasında Köye yapılacak caminin yanındaki imam 
evine bir kitaplık yaptırmayı kafasına koyar. Ama bu kitaplıkta, şimdiye kadar aldığı eğitim 
hayatı boyunca okuduğu kitaplar olmayacaktır. Romanın sonunda Nurullah Öncü’nün 
değişimini Öğretmen şöyle anlatır: 

“Selamet öncüsü Nurullah Öncü’ye gelince, o artık mantıklı, muvazeneli, çalışkan, kendini 
yetiştiren aydın kafalı bir din adamı. Cami bahçesindeki imam evinde ayrı bir okuma odası var. 
Etajerilerinde kitaplar, dergiler. İngilizcesi, artık ona yetiyor, denebilir. Hatta radyodan 
dinlediği İngilizce haberlerden, bana bir şeyler bile nakledebiliyor.” (s. 442) 

 
SONUÇ 
Şevket Süreyya Aydemir’in edebî sahadaki denemelerinden biri olan Toprak Uyanırsa romanı, 
köyü ve köylüyü merkeze alır. Eserde, “köy-eğitim-öğretmen ve kalkınma” kavramları 
etrafında gelişen bir köy ütopyası karşımıza çıkmaktadır. Roman kahramanı Öğretmen, Keltepe 
Köyü için kurguladığı kalkınma modelini tek başına ya da sadece köylüyü harekete geçirerek 
başaramayacağının farkındadır. Devletin eli ve gücü olmadan, onun sahip olduğu imkânları 
ortak bir hamleyle harekete geçirmeden arzu edilen ve hedeflenen kalkınmanın gerçekleşmesi 
mümkün değildir. 

Eserde, eğitim ve öğretmen idealizminden kaynaklanan bir hareketle köyün, köylünün 
dolayısıyla ülkenin kalkınması için Öğretmen’in sözleri ve giriştiği işlerle ortaya çıkan eğitim 
ilkelerini şöyle özetlemek mümkündür: 
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 Eğitimin ve köy eğitimin niteliğine dair fikirler Öğretmen’in sözlerinde, giriştiği ve 
başarıya ulaştığı işler aracılığıyla ortaya çıkar. Köy eğitiminin kendine özgü yönünün olması 
gerektiği, bir vasıta olan eğitimin köylünün uyuyan kabiliyetlerini, çağdaş hayat temposuna 
ayak uyduracak şekilde uyandırması ve geliştirmesi gerektiği öne çıkan fikirlerdir. Böylece 
köylü, eğitim yoluyla kendi köyünü, maddi ve manevi yapısını değiştirirken, içinde bulunduğu 
dar kalıplardan da kurtulacaktır.  

 Köylünün -dolayısıyla içinde bulunulan toplumsal yapının-  eğitim ihtiyaçlarını dikkate 
alan bir eğitim ortamı Öğretmen eliyle düzenlenir. Köyün âtıl haldeki okulunun onarılarak 
faaliyete geçirilmesi, çocukların okula alıştırılması, öğrencileri sınıfa yerleştirme, öğrencilere 
ilk derste öğüt verme anlayışından kaçınılması belirgin örneklerdir. 

 Köydeki yetişkinlerin de geleceğe uyum sağlayabilmelerine imkân verecek bilgilerle 
eğitilmesi gerektiği anlayışı da toplumun eğitimi yönünden önemlidir. Bu amaçla, köydeki 
kadınlar köye gelen donanımlı ve becerikli bir öğretmen olan Semiha Işık tarafından eğitilir. 
Bu eğitim, köy kadınlarının öncelikli ihtiyaçlarının belirlendiği bir program çerçevesinde 
yürütülmesi eğitim ilkeleri yönünden çok isabetlidir.   

 Köy çocuklarının eğitiminde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde de durulur. 
Öğretmen, köy çocuklarının kendi kökünden ve çevresinden koparılmış bir eğitim almasına 
karşıdır. Bu sebeple köy çocuğu köyden koparılmadan, kendi doğal hayatı içinde 
yetiştirilmelidir. Çocuk, köyün dışında yatılı okullarda veya şehirlerde eğitilmemelidir. Bizim 
gibi az gelişmiş ülkelerde, çocuğu köyün küçük âlemi içinde ele almak ve köyle beraber 
değiştirmeye çalışmak lazımdır. 

 Eserde dikkat çeken en önemli hususlardan biri de kahramanların olumlu yönde zihinsel 
ve eylemsel dönüşümüdür. Bu dönüşüm ilk olarak Öğretmen’de görülür. Köye ilk geldiği 
zaman karşılaştığı olumsuz tablo karşısında çare olarak bu köyden kesinlikle kaçıp kurtulmayı 
düşünür. Bölgede eskiden yaşamış Gordion uygarlığının kendisinde uyandırdığı duygular ve 
köyün yaşlı imamının ufuk açan sözleri, Öğretmen’i köyde kalmaya yönelten ve ondaki 
dönüşümü harekete geçiren etkenlerdir. Köyün tarihî arka planı ve köylünün içler acısı 
perişanlığı Öğretmen’deki idealizmi ortaya çıkaran iki önemli unsurdur.  

 Kahramanlardaki değişimin en keskin değişimin görüldüğü iki kahraman Hafız ve 
Süleyman Öncü’dür. İkisi de dinî eğitim almış ve köylünün dinî hayatını idare eden bu insanlar 
başlangıçta olumsuz özellikleriyle karşımıza çıkar. Öğretmenin bunlara karşı sabırlı, 
müsamahakâr ve onları kendi gerçekleriyle yüz yüze getirerek kendilerini sorgulatan tavrı, bu 
değişimin en önemli noktasıdır.  

 Köyü ve köylüyü ele alan başka romanlardaki öğretmen-imam; resmî ideoloji-dinî 
yaşam arasındaki keskin çatışmaların aksine bu eserde uzlaştırıcı bir yaklaşım ortaya koyulur. 
Yazar bu tavrıyla, söz konusu çatışmaların toplumun eğitim yoluyla istenen yönde 
dönüşümünün önünde ciddi bir engel olmasının önüne geçilebileceğine işaret eder. Romandaki 
Öğretmen, eser boyunca bu çatışmadan kaçınıp okul-cami kurumlarını ve iki zihniyeti 
uzlaştırmaya çalışmıştır. 

 Romanda, bir insanın tek başına bir şeyi başarabilmesinin mümkün olmadığı düşüncesi, 
ortak hareket etme, iş birliğine gitme, planlama yapma gibi eğitim ve gerçek hayatta da çok 
önemli kavramlara ait örnekler işlenmiştir. Farklı kurum ve şahsiyetleri ortak hedefte 
buluşturan kişinin Öğretmen olarak belirlenmesiyle toplumsal değişim ve dönüşümde 
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öğretmenin önemine işaret edilmektedir. Öğretmenin idealize edilmesi ve idealist insanlar 
eliyle arzu edilen toplumsal kalkınmanın gerçekleşeceği ana fikri vurgulanmaktadır.  

Bu sonuçlar, eğitim ve öğretmenin, toplumsal kalkınmada hareket noktası ve birleştirici, 
yönlendirici bir unsur olarak tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Bu anlayış, Cumhuriyet 
döneminin eğitim amaçlarıyla da örtüşmektedir. Bu dönemde Cumhuriyet ideolojisini ve 
aydınlanmayı Anadolu’nun en ücra köşelerine götürmek için Köy Eğitici Kurslarının ve daha 
sonra da Köy Enstitülerinin açılması eğitim yoluyla kalkınma düşüncesinin en somut 
örneklerindendir. Bu eğitim kurumlarında, bu eserdeki Öğretmen gibi idealist ve yaşadığı 
çevreyi olumlu yönde değiştirecek kabiliyette eğitimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu 
anlayış, günümüzdeki öğretmen yetiştirme politikalarına hem örnek olabilecek niteliktedir. 

Eserde, Öğretmen’in kişiliği çerçevesinde gelişen düşünceler ve olaylar, yer yer gerçekleri 
zorlayan özellikler taşımaktadır. Ancak eserin kurgusal bir yapı olması ve ütopik bir gerçekliğin 
yansıması sebebiyle bu durum makul görülebilir. Bunun yanında, Öğretmen’in yapıcı ve 
dönüştürücü özelliklerini, köylüyle devletin imkânlarını bir araya getirerek ortaya çıkan 
başarıyı ve Öğretmen’in eğitimin felsefesine dair görüşleri yönlerinden bu eser öğretmen 
yetiştiren kurumlarda okuyan öğrenciler ve eğitimciler için okunmaya değer nitelikler 
taşımaktadır.  
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EKRANDAN GÜNLÜK HAYATIMIZA SIZAN YENİ GERÇEKLİK: ARTTIRILMIŞ 
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Ebru S. BARANSELİ* 

 
Öz 

Uygarlık tarihi açısından değerlendirildiğinde bilgisayar teknolojileri gündelik hayata en hızlı şekilde karışan 
teknoloji olmuştur. Bilgisayar ve internet kısa sürede genel kullanıcıya ulaşmış, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
politik alanlarda köklü değişikliklere yol açmıştır. Yazıyla kıyaslandığında çok daha karmaşık olan yeni medya 
teknolojileri, kullanıcıya görsel iletişim tasarımı, yani grafik tasarım aracılığıyla ulaşmaktadır. Bu teknolojilerin 
karmaşık arka planları fiziksel dünyanın göstergelerinden referansla tasarlanan arayüzler ve ikonlar sayesinde 
anlaşılır hale gelmektedir. Tıpkı yazının bulunuşunda olduğu gibi yaşanan bu değişimler aynı zamanda insanların 
dünyayı algılayışını, gerçeklik algısını da değiştirmiştir. Televizyon ve radyo yüzyıldır, matbaa 500 yıldır uygarlık 
tarihinde yerini korurken, yeni medyanın en yaygın kullanılan aracı olan internetin kamusal kullanıma açılması ve 
yirmi milyar insana ulaşması 20 yıllık bir zamanda gerçekleşmiştir. Uygarlık tarihi boyunca geliştirilen her 
teknoloji toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel yaşamı yeniden şekillendirmiştir. Yeni medya ile gelen dijital 
kültür çağı da insanların dünyayı algılayışını değiştirmiştir. Bu çalışmada yeni medya ile birlikte günlük hayatın 
parçası haline gelen arttırılmış gerçeklik kavramı, genel kullanıcıya ulaşmasını sağlayan görsel iletişim tasarımı 
bağlamında ele alınmış, yeni gerçeklik kavramı ile uygulama alanları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arttırılmış Gerçeklik, Arayüz Tabanlı İletişim, Görsel İletişim Tasarımı,  Yeni Gerçeklik. 

 

THE NEW REALITY LEAKING FROM THE SCREEN INTO THE EVERYDAY LIFE: 
AUGMENTED REALITY 

 

Abstract 

Throughout the history of civilization the computer technologies have been the fastest one among the technologies 
in getting on with daily life. The computer and the internet have succeeded to reach general users and caused 
fundamental changes in social, economical, cultural and political areas. The new media technologies as more 
complex when you compare with the writing, reach the user along with visual communication design that is, 
graphical design. The complicated background of these technologies has been comprehended by virtue of 
interfaces and icons which designed with reference to the signs of the physical world. As in the case of the 
invention of the writing, all these conversions also changed both the people’s perception of the world and people’s 
perception of the reality. While the television and the radio have been holding their ground in the history of 
civilization for one century and the press for 500 years, internet as the most common technology of the new media 
has been opened to the public usage and reached to the twenty billion people in 20 years. In the course of the 
history of the civilization every technology has reshaped the social, economical, political and cultural life. The age 
of digital culture which comes along the new media has changed the people’s perception of the world. In this work, 
the concept of augmented reality as a part of daily life along with the new media today, has been discussed in the 
context of visual communication design which ensures the transmits to the user. In addition the application areas 
of the concept of augmented reality together with the new reality have been examined.  

Keywords: Augmented Reality, Interface- Based Communication, Visual Communication Design, New Reality. 
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GİRİŞ 
Yazıdan internete her bir iletişim teknolojisi insanlığın dünyayı algılayışını değiştirmiştir. 
Gündelik hayata sızan her teknoloji kendi kültürünü yaratmıştır. Dijital kültürü ise yoğunlukla 
önce bilgisayarlar, ardından tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla bağlanılan küresel bir ağ, 
internet şekillendirmiştir. İnternet ve diğer yeni medya teknolojileri öncekilere kıyasla çok hızlı 
bir şekilde günlük hayatın parçası haline gelmiştir. 1943’te oda büyüklüğündeki ENIAC’la 
başlayan serüvende bilgisayarlar önceleri basit işlemler yaparken sadece 57 yıl sonra ortaya 
çıkan akıllı telefonların akıl almaz işlemleri günlük hayatın doğal bir parçası olmuştur.  

Bu kadar kısa sürede yaşanan değişim gerçeklik algısını da etkilemiştir. İnsanların bu 
teknolojilere uyum sağlamalarını mümkün kılan disiplinlerden biri görsel iletişim tasarımıdır. 
Fiziksel dünyadan referansla tasarlanan ikonlar, düğmeler, arayüzler sayesinde hemen her 
yaştan kullanıcı yeni medya teknolojilerini kullanmaktadır. Sanal gerçeklik, arttırılmış 
gerçeklik gibi karmaşık teknolojiler de kullanıcı dostu arayüzlerle genel kullanıcıya ulaşmış 
durumdadır.  

 
1. GERÇEKTEN SANAL GERÇEKLİĞE, SANALDAN YENİ GERÇEĞE 
Siber ortam olan internet, iletişim işleviyle günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir. Bu ortama açılan pencere olarak tanımlanabilecek ekran ise sadece bilgisayar 
ekranlarıyla sınırlı kalmamış, başta akıllı telefonlar olmak üzere internet bağlantılı mobil 
iletişim cihazları, tabletler, akıllı tahtalar ve benzeri cihazlar kullanıcı etkileşimini doğrudan 
sağlayan yüzeyler olmuştur. Kullanıcı etkileşimini sağlayan arayüz tasarım elemanları, gerçek 
hayattaki nesnelerin gerçek hallerinin simülasyonlarından (benzetimlerinden) oluşur. 
Bilgisayarlar tarafından taklit edilen ortamlar sanal gerçeklik (virtual reality, VR) olarak 
tanımlanır (Cotton ve  Oliver, 1997: 209). Sanal gerçeklik, gerçek veya tasarlanmış olan bir 
ortamın eni, boyu ve derinliğinin algılanmasını içerir ve buna ek olarak etkileşimli bir 
deneyimin eş zamanlı görüntü, hareket ve ses yoluyla oluşturulan simülasyonudur. 

Sanal gerçeklik kavramının isim babası Jaron Lanier, kavramın bilgisayar oyunları gibi 
programlanarak yaratılmış sanal bir dünyadan çok, kullanıcının içeriden değiştirme kabiliyetine 
sahip olduğu, diğer kullanıcılarla etkileşime girerek yeni şeyler yaratabileceği bir dünya olarak 
tanımlamıştır (Heiss, 2003). Sanal gerçeklik teknolojileri eğitimden, tıbbi uygulamalara, uçuş 
simülasyonlarından spor aktivitelerine veya dünyanın bir ucundaki bir müzeyi bilgisayar 
başında dolaşmaya kadar çeşitlilik gösteren uygulamaları bireysel kullanıcının hizmetine 
sunmuştur. Sanal gerçeklik uygulamaları gerçeklik algısını görüntü aracılığıyla değiştirmiş; 
gerçeği, ilk örneği olmayan, kopya olanın kopyası olarak yaratmıştır. Gerçek dünyanın taklit 
edilerek sunulduğu sanal ortamda, etkileşim süresi kullanıcı tarafından belirlenir. Dolayısıyla 
ortamın sunduğu gerçekliğin zaman algısı kullanıcıya bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
Kullanıcı bilgisayarın başında olduğu sürece sanal algılanan bir dünya vardır. 

Arttırılmış, katıştırılmış gerçeklik gibi adlarla Türkçeleştirilmiş olan AR (augmented reality) 
gerçek dünyadan alınan görüntülerin bilgisayar ortamında hazırlanmış görüntülerle, üçboyutlu 
olarak algılanmasını sağlayacak gerçeklik seviyesinde katıştırılması ilkesine dayanır. Eş 
zamanlı etkileşim sağlar. Gerçek dünya üzerine iki veya üçboyutlu sanal materyallerin 
düşürülmesini sağlayan bu teknoloji ile gerçek dünya görüntüsü ve üzerine olarak düşürülen 
sanal materyaller, eşzamanlı olarak hareket etme özelliğine sahiptir. Gerçek dünya görüntüsü 
yakınlaştırılıp uzaklaştırıldığında sanal materyaller de eşzamanlı olarak yakınlaşıp uzaklaşırlar. 
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Film yönetmenleri, sürükleyici teknolojinin nasıl kullanılabileceğini göstermek için Azınlık 
Raporu (2002) veya Avatar (2009) gibi filmlerde artırılmış gerçeği tasvir etmişlerdir. 
Arttırılmış gerçeklik eğlencesinin görsel açıdan heyecan verici örneklerinden olan, bilgisayar 
görüntülerinin bir bina cephesi gibi fiziksel nesnelere yansıtıldığı haritalama çalışmalarıdır.  Bu 
ve benzeri uygulamalar arttırılmış gerçeklik uygulamasını ve yeni gerçeklik algısını genel 
kullanıcı ile tanıştırmıştır. 

 
2. GERÇEKLİK ALGISI 
Eski çağlardan beri tanımlanmaya çalışılan gerçeklik kavramı bir geleneğe göre varlığı 
meydana getiren şeyin kendisidir. Gerçekliği tanımlarken en çok tartışılan alegorilerden biri ise 
antik Yunan filozofu Platon’un mağara benzetmesidir. Platon görülenlerle düşünülenleri 
birbirinden ayırarak gerçekliği tanımlar. Görülenler, duyularla algılanan nesneler, düşünülenler 
ise kavramlar, idealar dünyasıdır. Platon’un mağarasındaki tutsaklar birbirlerine zincirlenmiş 
durumda, arkalarından vuran ışığın duvara yansıttığı gölgeleri izlemektedirler (Platon, 2011). 
Yansımaları gerçek sanma yanılgısı içinde olanlara karşın, cesur olanlar mağaranın dışına çıkıp 
gözleri yakan güneş ışığı altında “gerçekleri” görebilirler. 

Duyu organlarımızla algıladığımız dış dünyayı gerçek kabul etmeyen Platon, düşünceler 
dünyasını, ideaları gerçek kabul eder, gerçeğin dünyadaki gölgelere bakarak değil, duyu gözünü 
akıl gözüne çevirerek görülebileceğini anlatır. Hayal gücüne dayalı, gerçek dünyanın 
simülasyonu olan sanal ortam ile gölgeler dünyası gerçek dünyanın aynı ekranda, ortamda bir 
arada bulunması fikrine dayanan karma gerçeklik kavramı, Paul Milgram ve Fumio Kishino 
tarafından 1994’te tanımlanmıştır. Milgram ve Kishino (1994), Platon’un nesneler dünyası 
olarak tanımladığı gerçek dünyayı bütünüyle sanal ortama açan karma gerçekliği, gerçeklikle 
sanallık arasında bir süreklilik olarak tanımlar (1994: 1321-1329). Düşünceler ve ideaların duyu 
organlarıyla algılandığı sanal dünya, gerçek dünyanın mekanik, malzeme özelliklerini, fizik 
yasalarını taklit edebildiği gibi, gerçek dünyada var olmayan, fizik kurallarına aykırı, 
gerçekliğin sınırlarını aşan tamamen hayal ürünü bir dünya yaratma yeteneğindedir.  

Yeni medya ve bu medya tarafından üretilmiş gerçeklik algısı Baudrillard’ın simülasyon ve 
hipergerçeklik  kuramına göre ise sentetiktir ve düşsellikten yoksundur. Baudrillard bu gerçeği 
hipergerçeklik olarak tanımlar: 

Günümüzde gerçek artık minyatürleştirilmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri 
tarafından üretilmektedir. Bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretimi mümkün 
olmaktadır. Bundan böyle rasyonel bir gerçeğe ihtiyacımız olmayacaktır zira “gerçek” ideal ya 
da negatif surecilerle başa çıkabilecek (boy ölçüşebilecek) bir durumda değildir. Artık işlemsel 
bir gerçek vardır. Aslında gerçek bu değildir çünkü onu sarıp sarmalayan bir düşsellikten 
yoksundur. Bu atmosferden yoksun bir hiperuzamda kombinatuvar modellere benzeyen, 
sentetik bir şekilde üretilmiş gerçek, diğer adıyla hipergerçektir (2008). 

Simularki; bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm, simüle etmeyi; gerçek olmayan 
bir şeyi gerçekmiş gibi göstermeye çalışmak ve simülasyonu da bir araç, bir makine, bir sistem, 
bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya 
da bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi olarak tanımlayan 
Baudrillard’a (2008: 7)  göre kodlar ve yüksek hızlı çiplerin zamanında gerçek hipergerçekliğe 
yani kopyanın kopyasına dönüşmüştür. 
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Bu bağlamda gerçeğin kopyasının kopyası olan sanal kavramı çoğunlukla gerçeğin zıttı olarak 
algılanmaktaysa da aslında gerçek ancak somut olmayanı tanımlar. Sanal, bir şeyin içindeki var 
olan özü gerçekte ortaya koyma fırsatıdır (Frank. 2002: 27). Sanal gerçeklik içinde herhangi bir 
şey fiziksel sınırlamalar olmaksızın var olabilir. Sanal varoluş tartışmalarına felsefe tarihinde 
de rastlamak mümkündür. Sanal gerçeklik olgusu sanal sürekliliğin var olduğu tüm ortamlar 
için geçerli bir kavram olarak kullanıldığından Milgram ve Kishino pek çok farklı yolla sanal 
gerçeklik teknolojileri ile gerçek ve sanal dünyaları birleştiren uygulamaları karma gerçeklik 
(mixed reality, MR) olarak tanımlamışlardır. Onlara göre sanal süreklilik kavramı nesne 
kategorilerinin karışımının sunulduğu özel ekran ve yüzeyler için geçerlidir. Şekil 1’de sol 
tarafta tanımlanan gerçek dünya tamamen gerçek nesnelerden oluşur. Şeklin sağ tarafı ise 
bilgisayar grafikleri, simülasyonları gibi tamamen sentetik olan sanal ortamı göstermektedir. 
Arttırılmış gerçeklik, karma gerçekliğin bir parçasıdır. Karma gerçeklik fiziksel tarafa aittir. 
Sanal nesnelerin fiziksel ortama eklediği arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ise sanal tarafta 
yer almaktadır.  

Şekil 1: Milgram Karma Gerçeklik Şeması 

 
Kaynak: Milgram, Kishino, A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays’den uyarlandı.  

Sanal ortam varyasyonu veya çoğunlukla sanal gerçeklikle karıştırılan arttırılmış gerçeklik, 
kavramsal olarak gerçek ve sanal olarak tanımlanan iki dünya arasındaki sınırı ortadan kaldırır. 
Sanal ortam teknolojileri kullanıcıyı tamamen sentetik bir çevreye gömer ve kullanıcı bu 
deneyim sırasında gerçek dünyayı göremez. Buna karşılık arttırılmış gerçeklik kullanıcının, 
gerçek dünyayı üzerine sanal nesneler bindirilmiş ve birleştirilmiş haliyle görmesine olanak 
verir (Azuma, 1997: 2). Dolayısıyla fiziksel dünya üzerine sanal olarak tasarlanmış nesnelerin 
bindirilebilmesi ile oraya çıkan arttırılmış gerçeklik kavramını teknolojik gelişmeler üzerinden 
tartışmak gerekir.  

Tarih boyunca matematik yeteneği, din, ideoloji gibi sosyal kavramlar ve soyutlama, soyut 
düşünebilme yeteneği insanoğlunun bu yönde teknoloji geliştirmesine neden olmuştur. 
Platon’un bu amaçla felsefeyi kullanması gibi Amerikalı sinema kuramcısı Morton Heilig 
1962’de günün sinema teknolojisini kullanarak Sensorama adını verdiği ilk prototipi 
geliştirmiştir. Heilig, Sensorama’yı, 1955’te yayınladığı, çoklu algıya dayanan deneysel 
tiyatroyu konu ettiği, Geleceğin Sineması (The Cinema of The Future) adlı makalesinden yola 
çıkarak tasarlamıştır (Robinett, 1994). Sensorama kullanıcıyı çevreleyen, birden fazla duyuya 
hitap eden (çok algılı) bilinen ilk teknolojidir. Kullanıcısına sağladığı sanal ortamda kullanıcı 
ses, görüntü ve koku destekli sanal bir bisiklet seyahati deneyimleyebilmektedir. Sensorama 
üçboyutlu derinlik hissi (stereoscopic) vermekte,  kullanıcı sesleri iki kanallı (stereo) olarak 
duyabilmekte, rüzgarı ve kokuları hissedebilmektedir. Böylece Sensorama kullanıcısına ilk 
sanal gerçeklik deneyimini sunmaktadır. 

 

Şekil 2: Sensorama Panent Görseli 
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Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sensorama_patent_fig5.png (20.01.2015). 

Sensorama’nın sunduğu sanal gerçeklik deneyimi sonraki yıllarda da bilim kurgu sinemasının 
vazgeçilmez konularından biri olmuştur. William Gibson, 1984 yılında yayımladığı 
Neuromancer romanında kahramanın sinir sistemini bir makineye bağlayarak, siberuzay adını 
verdiği sanal bir ortamda alternatif bir gerçeklik deneyimlemesini sağlar. Sensorama’da 
makineye bağlanarak duyuları aracığıyla sanal bir gerçekliği deneyimleyen insan, 
Neuromancer’da yine makineye bağlanarak sanal dünyada zihinsel bir deneyim yaşamakta 
böylece Platon’un kastettiği duyulardan bağımsız gerçeğe ulaşmaktadır. Gibson’ın romanında 
yarattığı gerçek dünya ile sanal dünya arasında gidip gelen öykü Ghost in the Shell, Matrix gibi 
filmlere de ilham kaynağı olmuştur.  Siberpunk kültürüne katkı sağlayan bu kitap başlangıçta 
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öncelikle bu kültürü beslerken, Matrix filmi bu dünyayı popüler kültüre kazandırmıştır. Diğer 
yandan Neuromancer gibi hayal gücünün sınırlarını zorlayan pek çok bilim kurgu kitabı ve 
filmi aynı zamanda dijital çağın teknolojilerine de ilham kaynağı olmuşlardır. Bu hayal gücü 
eserlerindeki fikirlerin gerçekleştirilmesi için teknolojiler geliştirilmeye devam etmektedir. 

Bu teknolojilerden biri olan arttırılmış gerçeklik teknolojisi de gerçeklik algısını derinden 
değiştirmektedir. İnsanları çevreleyen fiziksel ortamı sanal obje ve bilgi ile çevreleyen bu 
teknolojide, kullanıcı için gerçekle kurgu arasındaki fark erimektedir. Akıllı telefonlarda 
standart uygulamalardan biri haline gelen AR teknolojisi, insanlığı çevreleyen dünyayı bir 
yandan etiketlerken aynı hızda ve eşzamanlı olarak veri de toplamaktadır (Green, 2010: 14). 
İnsanlığı saran fiziksel ortamı sanal olarak çevreleyen arttırılmış gerçeklik yeni gerçeklik 
algısının baş mimarı olmaya adaydır. 

 
3. GENEL KULLANICIYA ULAŞAN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
3.1. Endüstriyel Kullanımı 
Arttırılmış gerçeklik uygulamaları 1990’ların başından itibaren savunma sanayi, havacılık ve 
sağlık sektöründe hatta performans sanatlarında yüksek teknoloji sınıfında ilk uygulamalarını 
vermesine rağmen 2000’li yıllarda, giyilebilir bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmelerin de 
katkısıyla eğitim, sağlık, savunma, tasarım, sanat ve spor gibi alanlarda önemli bir gelişim 
sürecine girmiştir. Akıllı telefonların işlemci güçlerinin gelişmesi, kamera ve yüksek 
çözünürlüklü ekran gibi donanımların yaygınlaşması ve maliyetlerin düşmesiyle arttırılmış 
gerçeklik uygulamaları bu cihazlara sahip olan herkesin kullanımına sunulmuştur.  

Bu yeni iletişim biçiminin en önemli özelliği son kullanıcıyla ilk etkileşime girdiği andan 
itibaren,  sezgisel olarak kavranıp, kullanılabilmesidir.  Böylece savunma, sağlık gibi 
sektörlerde hızla kullanılmaya başlamıştır. Arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin olgunlaşması 
görsel iletişim tasarımcılarının, grafik tasarımcıların konuyla ilgili projeler geliştirmesini 
sağlamıştır. Columbia Üniversitesi, Bilgisayar Grafikleri ve Kullanıcı Arayüzü Laboratuvarı 
tarafından karmaşık askeri makinelerin tamirine destek sağlamak amacıyla geliştirilen ARMAR 
(Augmented Reality for Maintenance and Repair) projesi sayesinde onarımı gerçekleştirecek 
elemanın eğitim maliyeti düşmüş, tamir işlemindeki hata payı azaltılmış ve tamir süreci 
hızlandırılmıştır. ARMAR, arttırılmış gerçeklik bakım ve onarım projesi kullanıcının sayısal 
ekranlı gözlük (head mounted display) yardımıyla görüntünün üzerinde ilgili parça hakkında 
bilgi veren, yönlendiren grafikleri görmesi mantığıyla çalışır. (Henderson, Feiner. 2007:11,13). 
Aynı gelişmeler sayesinde turizm sektörü tarafından kullanılmaya başlayan uygulamalarda Çin, 
Fransa, İsviçre, Almanya, Avustralya gibi ülkeler öncü çalışmalar üretmektedirler.  

Turistlere o anda baktıkları bölgenin geçmişteki görünümünü sunarak bir anlamda zamanda 
turistik bir yolculuk deneyimi yaşatmayı hedefleyen arttırılmış gerçeklik uygulamaları birkaç 
ülkede kullanılmaktadır. Pekin Teknoloji Enstitüsü, 1860’da çok yüksek oranda yıkılıp talan 
edilen Pekin’deki Yuanmingyuan (Kusursuz Parlaklığın Bahçesi) bahçesini, o döneme ait çizim 
ve resimlerden faydalanarak sayısal olarak yeniden inşa etmiştir ve bunu arttırılmış gerçeklik 
arabirimiyle turistlere sunmaktadır. Sağlık sektöründe ise fobi tedavisinden beyin cerrahisine 
kadar geniş bir alanda arttırılmış gerçeklik projelerinden yararlanılmaktadır. Cerrahi 
müdahalesi yapılacak olan hastanın beyin taraması (MR) kafa modeli üzerine yansıtılarak 
detaylı olarak incelenmekte, böylece operasyon sırasında oluşabilecek hata payı 
azaltılmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar sağlık sektöründe eğitim amaçlı olarak da etkin bir 
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şekilde kullanılmaktadır. Cerrahi operasyonlar kadar önemli projelerden biri de trafik 
uygulamalarıdır.  

General Motors şirketinin insan-makine etkileşimi departmanı tarafından geliştirilen bir projede 
araba sürücüsünün, sürüş esnasında dikkati dağıldığında doğru noktaya odaklanmadığını 
gözbebeklerinin hareketinden algılayan sistem dikkat etmesi gereken noktayı işaretleyerek 
sürücüye göstermektedir. Bu ve benzeri uygulamalarla genel kullanıcıya açılan teknoloji 
özellikle mobil alanda gelişme göstermiştir. Akıllı telefon tüketicisine yönelik üretilen 
uygulamalar yaygın olarak oyunlar ve bilgilendirici uygulamalar olmak üzere iki kategoride 
toplanmıştır. Bilgilendirici uygulamalar günümüzde en yaygın haliyle, GPS ve internet 
desteğinden faydalanarak kullanıcıya bulunduğu yer ve çevresi hakkında çok geniş bir 
yelpazede bilgi vermekte kullanılmaktadır. En yakın metro istasyonundan restorana, emlak 
bilgisinden insan kaynaklarına kadar çok çeşitli bilgi bu yeni arayüzün olanaklarından 
faydalanılarak artan sayıda yeni uygulamayla yaratıcı şekillerde uygulama pazarına 
sunulmaktadır. Mobil oyun cihazları içinde en çok kullanılan cihazlardan, akıllı telefonlar, 
arttırılmış gerçeklik oyun geliştiricileri için öncelikli tercih olmuştur, öte yandan Sony PSP gibi 
diğer mobil oyun cihazı üreticileri de cihazlarını buna uygun ekipman (kamera, sensör vb.) ile 
donatarak kullanıcılarına en yüksek seviyedeki deneyimi yaşatabilme konusunda ürün 
tasarımlarını geliştirmektedirler.  

Dijital (sayısal) medyayı fiziksel dünyaya yaymaya izin veren bir iletişim teknolojisinin ürünü 
olan arttırılmış gerçeklik, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla tanıtım ve reklam sektörü 
tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında kullanılan 
yöntem; bilgisayar ortamında üretilmiş bir tasarımın, üç boyutlu referans sağlaması amacıyla 
üzerindeki hedef noktaların belirlenmesi ve tasarlanan sanal nesnenin bu referansa göre hareket 
ettirilmesidir. Bu şekilde görüntüsü alınan desenle üzerine oturtulan sanal materyal eş zamanlı 
olarak yakınlaşır, uzaklaşır, üçüncü boyutta hareket eder. İnternet üzerinden sunulan 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan yöntem kullanıcının desenin çıktısını alması ya da 
gazete, dergi hatta giysi üzerine alınmış hazır çıktı ile uygulamanın yüklü olduğu cihazdaki 
kamera ve ekran aracılığıyla etkileşime girmesidir. Etkileşim, gerçek dünya görüntüsü 
eşliğinde, kullanıcının hareket ettirmesiyle gerçekleştiğinden kullanıcı çok daha zengin bir 
görsel deneyim yaşarken diğer yandan bu deneyim arttırılmış gerçeklik algısı sayesinde 
kullanıcıyla çok daha güçlü bir iletişim kurar. 

3.2. Kamu Yararına; Sanat ve Eğitim 
AR teknolojisi, okullarda da kullanılmaya başlamış ve öğretim bağlamında analiz edilmiştir 
(Wei ve diğerleri, 2015; Karamanoli ve Tsi-nakos, 2015). Lise öğrencilerinin yaratıcı tasarım 
süreçlerini öğrenmeleri için geliştirilen öğretim programı, hem öğretmenleri, hem de 
öğrencileri destekleyeren iki adet AR temelli eğitim yardımı içermektedir. Çalışmalar, AR 
teknolojisinin kullanıma girmesiyle öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarının önemli ölçüde 
arttırdığını göstermiştir (Zünd, 2016:31).  

Örneğin yabancı dil öğrenimi ele alındığında da, artırılmış gerçeklik öğrenenlere dil becerilerini 
ve alanlarını etkileşimli bir şekilde gerçek dünya bağlamında sunup anlamlı öğrenme deneyimi 
sağlamak için kullanılabilecek bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır (Taşkıran, Koral, 
Bozkurt, 2015: 463). AR teknolojileri öğrencileri sadece izleyici, dinleyici konumundan alıp, 
etkileşime girerek öğrenmelerini sağladığından öğrenme modeli olarak geçmişe kıyasla daha 
verimli ortamlar sunmaktadır. Bu durum öğrenme pratiklerini de dönüştürmeye başlamıştır. 
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Bir diğer dikkate değer proje olan Augmented Groove projesini (Poupyrev ve diğerleri, 2000) 
temel alan Müzik Masası (Berry ve diğerleri, 2003), erken AR teknolojisinin bile müzik 
besteleme işine ne kadar destek olabileceğinin göstergesidir. Araştırmalar, müzelerde 
etkileşimin katılım, ilgi, öğrenme ve hatırlanabilirliği artırdığını söylemektedir (Gammon & 
Burch, 2008; Gottlieb, 2008; Hooper-Greenhill, 1994). Bu çıkarım da AR teknolojisinin eğitim-
öğretime etkisi üzerine şekillenen tartışmaları destekler niteliktedir. Kamu alanlarında 
kullanılan bu teknoloji sağladığı deneyimle insan algısını güçlendirmekte, daha etkin bir 
iletişim ortamı sağlamaktadır.  

Teknoloji her zaman sanatın konusu ve aracı olarak kullanılmıştır. Yeni medya teknolojileri ise 
sanatın aracı, konusu aynı zamanda ortamı, sergi alanı haline gelmiştir. Bu teknolojilerle 
Mckinley ve Damala’nın tesbitiyle; yaratıcılık, açığa çıkarma, paylaşma ve yeni anlatım 
biçimlerini destekleyen, teşvik eden yeni sanatsal üretim biçimleri yaratmaktadırlar (McKinley, 
Damala, 2013:1). Dijital çağın sanatçıları Processing gibi programlar aracılığı ile kod yazarak 
sanat yapmaktadırlar. Çağdaş sanat, yeni medya sanatı ve sanatçıları geçmişten gelen miras 
kültürüne hakim ve sistematik yaklaşımlarıyla tipik geçiş noktası oluşturmaktadırlar. Pekçok 
çağdaş sanatçı gelişmekte olan teknolojileri kullanarak yeni sistemleri araştırmaya başlamıştır.  

Hana Iverson ve Sarah Drury’nin Tophane’de gerçekleştirdikleri Mechanics of Place: Textures 
of Tophane projesi de buna örnek olarak gösterilebilir. “Mekan daima geçmişte yaşadığımız 
yerler ve ilerlediğimiz yerlerle çevrelenmiş, zamansal ve mekansal geçişlerin akışı olarak 
karşımıza çıkar.” (Iverson ve Drury. 2013: 84). Bu fikirden yola çıkarak arttırılmış gerçeklikle 
hazırlanmış olan yerleştirme sanat eseri, çok kültürlü alan içerisinde yeryüzü ile melez bir ilişki 
kurmanın yeni bir yolunu sunmaktadır. Proje sanatçıları akıllı telefonlarıyla yerleştirme 
mekanında çalışmalar yapmaya da davet etmektedir. Proje, katılımcıların şehirde projenin 
yerleştirildiği belli sokaklardaki deneyimleri ile üretilmektedir. Sokakta projeyi deneyimleyen 
kullanıcı/ izleyiciler ses, metin ve/veya kolaj halindeki resimsel formlardan oluşan dijital veri 
arşivi aracılığıyla birden fazla yolu takip edebilirler (Iverson ve Drury, 2013: 85). Artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin sanat alanında araç olarak kullanılmasıyla sanat izleyicisi de kullanıcı 
haline gelerek sanat eserinin de parçası olmuştur. Etkileşimli sanatın ilk örneklerinde 
deneyimlenen bu durum sanat eserinin izleyicisi olmadan var olmadığı tartışmalarının devamı 
niteliğindedir. Bu defa, bu tartışmada siber ortam söz konusu olduğundan yeni gerçeklik algısı 
da tartışmaların bir diğer öğesi olmuştur.  
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Şekil 3: Mechanics of Place, 2011, Hana Iverson and Sarah Drury projesi  

Mobil Arttırılmış Gerçeklik, katılımcı sanatçı Teoman Madra  

 
Kaynak: Leonardo Almanac Vol 19, No. 2, s. 88 

 

4. GÖRSEL İLETİŞİM VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
Arttırılmış gerçeklik projelerinin farklı sektörlerde son kullanıcı etkileşimini sağlayan önemli 
unsurlardan biri arayüz tasarımlarıdır. Görsel iletişim tasarımcıları web sitelerinin, etkileşimli 
projelerin, mobil cihazlar ve uygulamalarının arayüzlerini tasarlarken elde ettikleri birikimi 
arttırılmış gerçeklik projelerinin son kullanıcı tarafından kolay algılanması için 
kullanmaktadırlar. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarındaki arayüz tasarımları endüstriyel 
örnekler de dahil olmak üzere kullanıcının daha önceki deneyimleri üzerine kurgulanır; böylece 
kullanıcı bu teknolojiyi kullanmak için ayrıca öğrenme sürecine ihtiyaç duymaksınız etkileşim 
içine girer.  

Arayüz tasarımları dışında, görsel iletişim tasarımının arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilişkisi 
çok yönlüdür. Karmaşık bilgileri basitleştirerek anlaşılır kılan, bu sayede iletişim sağlayan bu 
tasarım dalı, bir yandan projelerin son kullanıcı etkileşimini sağlayan arayüzleri tasarlarken 
diğer yandan, arttırılmış gerçeklik teknolojisini yaratıcı yeni bir mecra olarak kullanıp reklam 
ve tanıtım alanlarına da taşımışlardır. Bu yeni uygulama alanı teknolojinin ve yardımcı 
donanımların, mobil iletişim cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte  hızla yaygınlık kazanmış, 
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gazete ve dergilerden, kıyafetlere hatta helikopter pistlerine kadar pek çok yüzey için mecra 
olarak kullanmaya başlamıştır.  

Etkileşimli basın ilanı tasarımı fikrinden yola çıkılarak tasarlanmış olan Wellington Hayvanat 
Bahçesinin tanıtım ilanları bu projelerin ilk örneklerindendir. Okuyucu gazete üzerine basılı 
olan deseni cep telefonu kamerasına gösterip, ilanda yer alan hayvanları üç boyutlu olarak 
gazete sayfası üzerinde görüntüleyebilmektedir. Gazete sayfası üzerinde sanal olarak beliren 
üçboyutlu hayvanları yakınlaşıp uzaklaşarak veya çevrelerinde dolaşarak izleme fırsatı bulan 
kullanıcı, bu yenilikçi ilan sayesinde alışıldık gazete ilanlarında yer alan fotoğrafların sunduğu 
gerçeklikten bir adım ötesini deneyimlemektedir. 

Şekil 4: Artırılmış Gerçeklik, Etkileşimli Basın İlanı 

 

 
Kaynak:www.dailymotion.com/video/k6JOGf1iSpfNaWhvAt, (09.03.2008) 
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Reklam alanındaki önemli projelerden biri de Ray-ban marka güneş gözlükleri için geliştirilen, 
sanal ayna projesidir. Proje, güneş gözlüğü satın almak isteyen kullanıcıya herhangi bir 
mağazaya gitmeden, kişisel bilgisayarını kullanarak dilediği kadar modeli deneme ve karar 
verme olanağı sunmaktadır. Uygulama, kullanıcının yüzünü referans desen olarak kullanır. 
Üçboyutlu olarak tasarlanmış gözlük modellerini kullanıcının yüzünün görüntüsüyle uygun bir 
şekilde örtüştürüp ayna karşısında deniyormuş deneyimini sağlamaktadır. 

Arttırılmış Gerçeklik tekniği ile tasarlanmış tanıtım çalışmalarına örnek olarak Danimarkalı, 
LEGO marka oyuncakların “Digital Box” adındaki etkileşimli stant tasarımları verilebilir. Bu 
yenilikçi çalışma ile müşteriler ambalajı içindeki LEGO oyuncaklarını üzerinde bir adet kamera 
ve ekran bulunan stantlara yaklaştırdıklarında paketin içindeki oyuncağın parçalarını ve 
oluşturulabilecek birleşimlerini yine üç boyutlu olarak ekranda izleme, oyuncağı satın almadan 
önce her yönden görüntüsüne bakarak inceleme olanağı bulmaktadırlar. 

Artık sadece yüzey değil, aynı zamanda deneyim de tasarlayan grafik tasarımcıları için 
etkileşim de bir tasarım elemanı haline gelmiştir. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarını ilk defa 
dergi kapağına Haziran 2009 sayısı ile taşıyan Popular Science dergisi, General Electric 
şirketinin enerji ve para tasarrufu kampanyası kapsamında, Wellington Hayvanat Bahçesi basın 
ilanlarında kullanılan sabit üçboyutlu nesneyi izleme yaklaşımına ek olarak kullanıcı etkileşimi 
dahil etmiştir. Bu uygulamada dergi kapağını web kamerası aracılığıyla görüntüleyen kullanıcı, 
görüntüde yer alan üçboyutlu rüzgar güllerini bilgisayarın mikrofonuna üfleyerek 
döndürebilmekte, bu sayede etkileşime girmektedir. Gerçeklik algısı deneyimi güçlendirmekte, 
kullanıcı bu etkileşim deneyimi sayesinde projenin bir parçası haline gelmektedir.  

Kullanıcı deneyimi gerçeklik algısının belirleyici faktörü olduğundan arayüz tasarımı da 
teknolojiyle eşzamanlı olarak geliştirilmektedir. Örneğin müzelerdeki ziyaretçilere tepki veren 
yenilikçi rehberlik projeleri geliştirmek için "teknolojilerin kullanıcıları teşvik edecek etkileyici 
arayüzler oluşturmak için yeni yollarla uygulanması gerekir" (Gottlieb, 2008). 

 

SONUÇ 
Gerçek dünya üzerine eş zamanlı olarak sanal nesnelerin düşürülmesi fikrinin ilk örneklerini, 
Azınlık Raporu, Robocop, Terminator gibi filmlerde, sinema perdesinde izleyen insanlar 
gelişen ve yaygınlaşan teknolojiler sayesinde bu teknolojiyi kullanıcı olarak bizzat 
deneyimleme fırsatı bulmuşlardır. Arttırılmış gerçeklik gerek kavramsal olarak, gerekse 
teknolojik anlamda, gerçek dünya ile sanal, soyut nesneleri eş zamanlı olarak birleştirme ve 
etkileşime girilmesine izin verme özellikleri nedeniyle görsel iletişim ve görsel algı açısından 
bir devrim olarak nitelendirilebilir. Bu projeler sayesinde kullanıcı gözleriyle gördüğü gerçek 
dünyayı tasarlanmış ve sayısal olarak üretilmiş görüntüler eşliğinde deneyimlemektedir. Görme 
duyusu aracılığıyla akıl ürünü sanal nesneleri gerçek dünyaya entegre edilmiş olarak 
görebilmekte, bunun sonucunda da gerçeklik algısı değişmektedir. Başlangıçta sanal gerçeklik 
uygulamalarının kullanıcıyı bilgisayarın bulunduğu sabit bir noktaya hapsedeceği 
düşünülmüşse de mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu uygulamalar 
kullanıcının olduğu yere taşınmıştır. Bilginin akışı ve ulaşılabilirliği mekandan 
bağımsızlaştıkça arttırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde sanal ortam da siber ortam 
aracılığıyla fiziksel ortamla buluşmaya başlamıştır.  
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Arttırılmış gerçeklik uygulamaları mimari, bilgi edinme, haritalama, askeri sağlık, eğitim, 
eğlence, tanıtım ve reklam, mobil oyun gibi sektörlerde ve lokasyon bazlı servisler gibi pek çok 
alanda akıllı telefonlarca kumanda edilebilen uygulamaların da geliştirilmesiyle yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Yeni mobil ve oyun teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte hikaye anlatımı 
ve katılımın yeni biçimleri geliştirilmiştir. Özellikle coğrafi konum teknolojilerinin 
kullanılmasıyla arttırılmış gerçeklik teknolojileri aracılığıyla insanların topluluklar, alanlar ve 
kültür hakkındaki anlayışları derinden etkilenerek değişim göstermiştir. Mobil cihazlar ve akıllı 
cep telefonları için geliştirilen arttırılmış gerçeklik uygulamaları basitten karmaşığa çeşitlilik 
göstermekte ve uygulama alanına göre pek çok ihtiyaca yanıt vermektedir.  

Arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile hareketli grafikler ve daha çok verinin birleşimi ile çok 
daha etkileşimli hale gelmektedirler. Bu ve benzeri teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim 
alanında da yeni bir öğrenme yöntemi olarak sınıflarda yerini alabilecektir. Yardımcı 
donanımların geliştirilmesi ve yaygınlaşması ile arttırılmış gerçekliğin yeni uygulamalarının 
günlük hayatın içinde çeşitli ihtiyaçlara yanıt vermek üzere daha çok yer bulacağı açıktır. Henüz 
pek az örneği bulunan arttırmış gerçeklik kitapları günümüzde yeni sayılabilecek elektronik 
kitap kavramının da geleceği olacaktır. Teknolojisi donanım ve yazılım anlamında geliştirilip 
karmaşıklaştıkça, kullanıcı etkileşiminin artması ve kullanım kolaylığı özelliklerinin 
sağlanması başarılı arayüz tasarımları ile mümkün olacaktır. Görsel iletişim tasarımcıları 
arttırılmış gerçeklik uygulamalarını aynı zamanda mecra olarak kullanmak üzere yenilikçi 
fikirler geliştirmektedirler. Bu projelerde elektronik devrim sonrası tasarım elemanlarından biri 
haline gelmiş olan etkileşimi de bir deneyim elemanı olarak tasarlamaktadırlar.  

Pek çok meslek ve uzmanlık grubunun bir arada çalışmasını sağlayan melez alanlardan biri olan 
arttırılmış gerçeklik uygulamaları her geçen yıl daha fazla yatırım almaktadır. Bu teknoloji belli 
ki artan bir hızla gelişmeye devam edecek, gelişen ve ucuzlayan teknolojiler sayesinde kullanım 
alanı yaygınlaşacaktır. Yeni medyanın diğer teknolojileri, projeleri ve uygulama alanlarında 
olduğu gibi arttırılmış gerçeklik teknolojisinin de ucuzlaması ile başarılı görsel iletişim tasarımı 
sayesinde genel kullanıcı etkileşimi artarak yaygınlaşmaktadır. Bu durum ise eştilikçi ve çok 
kültürlü bir dünyaya katkı sağlamaktadır. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİ VE 

MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI* 
Murat TUNCER† Melih DİKMEN‡ 

 
Öz 

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları ile bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline 
dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı olan öğrenciler 
oluşmaktadır. Örneklemini ise Fırat Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine dahil olan ve seçkisiz 
örnekleme (random) yöntemiyle alınan 241 öğrenciden oluşmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Tuncer tarafından Türkçeye uyarlanan Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterlik Ölçeği ve Çetin tarafından geliştirilen 
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, bireylerin 
bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. 
Ayrıca bireylerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında zayıf 
düzeyde ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen ilişkinin niteliğini daha iyi anlamak amacıyla yapılan 
regresyon analizi sonucunda, bilgi okuryazarlığı öz-yeterliğinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarına 
ait toplam varyansın yaklaşık %4’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Okuryazarlık Öz-yeterliği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Tarama Modeli, 
Öğretmen Adayları. 

 

TEACHER CANDIDATES' INFORMATION LITERACY SELF-EFFICACY AND ATTITUDES 
TOWARDS THE PROFESSION 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the relationship between the attitudes of students enrolled in pedagogical 
formation training to the teaching profession and information literacy self-efficacy. The research was conducted 
based on the relational screening model. The research's universe consists of students enrolled in pedagogical 
formation training. The sample of the study consisted of 241 students who took pedagogical formation training at 
Fırat University and were randomly selected. The Information Literacy Self-Efficacy Scale adapted to Turkish by 
Tuncerand the Attitude Scale towards Teaching Profession developed by Çetin were used as the data collection 
tool in the study. When the findings of the study were examined, it was seen that individuals' attitudes towards 
information literacy self-efficacy and teaching profession were high. It has also been found that individuals have 
a weak correlation between information literacy self-efficacy and attitudes towards the teaching profession. As a 
result of the regression analysis conducted to better understand the qualification of the relationship identified, it 
was found that the information literacy self-sufficiency explained about 4% of the total variance of attitude scores 
for the teaching profession. As a result of the regression analysis conducted to better understand the qualification 
of the relationship identified, it was found that the information literacy self-efficacy explained about 4% of the 
total variance of attitude scores intended for the teaching profession. 

Keywords: Information Literacy Self-Efficacy, Attitude Towards Teaching Profession, Screening Model, Teacher 
Candidates. 
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GİRİŞ 
Birey ve toplum beklentilerine göre eğitim, yetiştirilecek bireyleri gelecek yaşamlarına 
hazırlama görevi üstlenmelidir.  Ne var ki geleceğin bütün yönleriyle öngörülmesi mümkün 
değildir. Buna karşın eğitim politikaları açısından bu hedeflerden vazgeçilmesi de söz konusu 
olamaz. Bu nedenledir ki mevcut öğretim programlarında eleştirel ve yansıtıcı düşünme 
becerilerinin öneminden bahsedilmektedir. Yetiştirilecek bireylerin mevcut durumu bütün 
yönleriyle değerlendirmesi, edindiği bu bilgi ve tecrübe ile geleceğe dair isabetli kararlar 
vermesi beklenmektedir.  Bu gelişim ve değişimin sürdürebilir ve gerçekçi bir yapıda olmasında 
etkili olan faktörlerden biri bilgidir. Latincede “informato” kökünden gelmekte olan bilgi 
kavramı, “biçim verme”, “biçimlendirme” ve “haber verme” anlamı taşımaktadır. Genel olarak 
bilginin anlamı, düşünme, akıl yürütme, yargılama, okuma, problem çözme, deney ve gözlem 
yoluyla elde edilen “düşünsel ürün” ya da “öğrenilen şey” olarak tanımlanmaktadır (Öğüt, 
2003).   

Bilginin yapısı ve yaşam ömrüne dair yapılan araştırmalarda şaşırtıcı bazı istatistiklere yer 
verilmektedir. Bu araştırmalardan biri Bundy (1999) tarafından yapılmış, son 30 yılda üretilen 
bilgi miktarının önceki 5000 yılda üretilen miktardan daha fazla olduğu belirtilmiştir. Lyman 
ve Varian (2003) ise 2002 yılında 5 exabayt yeni bilgi üretildiğine dikkat çekmiştir.  Eleştirel 
bir yaklaşımla bakıldığında üretilen bu bilgilerin bir şekilde sektörlere, yaşamlara yön verdiğini 
söyleyebiliriz. Nitekim Polat ve Odabaş (2008) üretilen bilgilerle yeni teknolojilerin 
oluşturulduğu, bu teknolojiler aracılığıyla da bilginin her geçen gün hızlı ve kolay bir biçimde 
paylaşılmasının sağlandığını belirtmiştir.  Bilgi sürekli bir biçimde değiştiğine veya geliştiğine 
göre bu bilgilerin bireye aktarılması noktasında hızlı ve hatasız bir aktarım sürecine ihtiyaç 
duyulacaktır. Açıklanan bu görüşler ve ortaya çıkan bağlam açısından bir değerlendirme 
yaptığımızda ise bireyi bilgi aktarımına mecbur bir varlık durumuna indirgememiz kabul gören 
bir anlayış değildir. Günümüzde bu konudaki eğilim bireyi bilgiye dair uyanık kılmak, bilgiye 
ulaşması ve ihtiyaç miktarını belirlemesi konusunda becerikli kılmaktır. Bireylerin ihtiyacı olan 
bilgilere ulaşarak, hızlı ve karmaşık bilgi artışına uyum sağlayabilmelerinin en önemli 
yollarından biri bilgi okuryazarlığıdır. 1974 yılında Amerikan Bilgi Endüstrisi (SIIA) başkanı 
Paul G. Zurkowski tarafından ilk olarak kullanılan bilgi okuryazarlığı kavramı, bireylerin bilgi 
gereksinimlerinin farkında olmaları, gereksinim duyulan bilgilere ulaşarak, elde ettikleri 
verileri değerlendirip etkin bir şekilde kullanma becerisi olarak (American Library Association, 
1989) tanımlanmaktadır.  

Bilgi okuryazarlığının temeli öğrenmeyi öğrenmedir (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2002). 
Brown’na (1980) göre öğrenmeyi öğrenmek, bireyin kendi bilişsel sürecini yönetmesidir. 
Lavvson (1984) öğrenmeyi öğrenme durumunu daha geniş bir çerçevede ele almış, bireylerin 
kendi öğrenme biçimi, stili ve yöntemini bilerek, neyi bilip bilmediğinin farkında olması, sahip 
olduğu bilgiyi nerede, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilerek uygulamaya koyması şeklinde 
açıklamıştır. Korkut ve Akkoyunlu (2008) bilgi okuryazarı bireyin özelliklerini bulunduğu 
döneme adapte olmuş bir biçimde yeni bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda, değişen ve yenilenen 
şekliyle karşısına çıkan bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşabilen, kullanabilen ve paylaşabilen 
olarak tanımlamıştır.   

Güçlü ekonomiye sahip ülke olma yolunda bilgi üretimi ve kullanımı üzerinde önemle 
durulması gereken konulardan biridir. Geçmişte güçlü ülke olmanın belirteçleri petrol, maden 
ve tarım gibi yer altı ve yerüstü zenginlikleri ile sınırlı iken, günümüzde bu belirteçlere bilgi ve 
teknolojideki yetkinlikleri ekleyebiliriz. Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından bir haber 
sitesine verilen demeçte 1 ton ilacın, 2 bin 612 tır çimento satışından elde edilen gelire eşit 
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olması bu durumun somut bir örneğidir (Haberler, 2010). Dünya ölçeğinde marka değerleri 
yüksek olan firmaların bilgi üretimiyle ortaya çıkan firmalar olduğu söylenebilir. NTV haber 
ajansına göre dünyanın en değerli 20 markasının yer aldığı listenin başında Google ve Apple 
firmaları gelmekte, bu firmaların kuruluş tarihleri incelendiğinde 40 yıllık bir geçmişe sahip 
oldukları görülmektedir (Wikipedia, 2017). Kısa süre içinde gerçekleşen bu gelişim öykülerini 
nedensellik bağlamı açısından ele aldığımızda sıralanabilecek faktörler arasında birey 
nitelikleri ve teknolojinin olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Bu bağlamda Scans (1991) 
kaynak kullanımı, kişilerarası ilişkiler, bilgi kullanımı, teknoloji kullanımı ve sistem analizi gibi 
niteliklerin çağın bireylerinde bulunması gereken temel beceriler arasında olduğunu rapor 
etmiştir. Benzer biçimde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD, 2013) bireylerde 
bulunması gereken özellikler arasında doğrudan bilgiye ulaşabilmeyi önemli bir nitelik olarak 
belirlemiştir.  

Akademik ve kişisel gelişim anlamında bilgi okuryazarlığının önemsenmesi gerekmektedir 
(Argon, Öztürk ve Kılıçarslan, 2008). Bilgi okuryazarlığı eğitim ve öğretim hizmetleri 
anlamında ele alındığında ise bireylere bu bilgi ve becerileri kazandıracak öğretmenlerin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Benimsemediğimiz veya sahip olmadığımız düşünce ve becerileri bir 
başkasına kazandırmanın zor olacağı düşünüldüğünde öğretmenlerin bu niteliklere ne ölçüde 
sahip oldukları sorusunu akla getirmektedir. Amerikan Kütüphane Derneği’nin Bilgi 
Okuryazarlığı Komitesi (American Library Association Presidential Committee on Information 
Literacy) tarafından 1989’da hazırlanan raporda, bilgi okuryazarlığının öğretmenlerin sahip 
olması gereken beceriler arasında olduğu, öğretmen yetiştiren kurumların programlarında bu 
becerilere yönelik etkinliklere yer vermesinin önemi vurgulanmıştır (SCANS, 1991).  

Bireylerin bilgi ve becerileri kazanmada istekli olması birçok faktöre bağlıdır. Bunlardan 
birinin mesleğine verdiği değer ve tutum olduğu söylenebilir. Mesleğine değer vermeyen ve 
benimsemeyen kişilerin, kendini geliştirme noktasında istekli olmayacaktır. Bu bağlamda 
öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları ve bilgi okuryazarlığına yönelik algıları 
arasındaki ilişki araştırılması gereken bir problem durumudur.  

Tuncer ve Bahadır (2017) tutumu bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla bir davranışı 
ortaya koymada önemli bir psikolojik değişken olarak nitelendirmektedir.  Çakır, Kan ve 
Sünbül’ün (2006) açıkladığı gibi “Tutum, bir olaya, duruma veya nesneye doğru olumlu veya 
olumsuz bir eğilimi, karşı ya da ondan yana olmayı” içermektedir. Bu konuda Küçükahmet 
(1986) öğretmenlerin mesleğine karşı olan tutumları davranışlarına ve sınıf yönetim 
becerilerine yansıyarak öğrencilerinin kişilik gelişimlerinde, öğrenci ile olan ilişkilerinin 
niteliğinde ve etkili öğrenmede önemli bir rol üstlendiğini belirtmiştir.  

Alan yazında öğretmenler ve öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarının araştırıldığı birçok çalışmaya rastlanmıştır. Ancak bu her iki 
bağımlı değişkenin aynı çalışmada konu edildiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma 
belirlenen bu eksikliğin bir ürünüdür. Bu doğrultuda araştırmada öğretmen adaylarının 
mesleklerine yönelik tutumları ile bilgi okuryazarlığı becerilerine yönelik algı düzeyleri ve bu 
iki bağımlı değişkenin birbirleri üzerindeki etki düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun 
yanında öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile bilgi okuryazarlık becerileri cinsiyet, fakülte, 
üniversite, öğrenim durumu gibi bazı bağımsız değişkenler açısından ele alınmıştır. 
Araştırmadaki bağımsız değişkenlerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar etkili olmuştur; 

 Alan yazındaki birçok çalışmada cinsiyet açısından öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumun anlamlı düzeyde farklılaştığı, bazı araştırmalarda ise sevgi alt boyutunun öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum ile en yüksek düzeyde ilişki içeren alt boyut olduğu görülmüştür. Bu 
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araştırma bu bulgulara daha farklı ve daha büyük bir örneklemden katkı sağlamakta, hesaplanan 
etki büyüklükleri ile elde edilen anlamlı farkların düzeyi belirlenmektedir.   
 Yükseköğretim kurumları her ne kadar benzer içerikte öğretim yapsa da, eğitim 
fakülteleri dışında kalan fakültelerde içerik anlamında farklılıkların olduğu bilinmektedir. 
Üniversite imkânları, öğretim kadrosu, verilen dersler ve hatta kütüphane gibi bilgi edinme 
ortamları bu araştırmada araştırılan bağımlı değişkenlerde çeşitli farklılıklara neden olabileceği 
düşünülmektedir. Bu nedenle öğrenim görülen/ görülmüş fakülte ve üniversiteler araştırmanın 
bağımsız değişkenleri arasında yer almıştır.  
 Öğretmen adaylarının bir yükseköğretim programından mezun olmaları sonucunda 
aldıkları eğitimlerini yaşamda kendilerinden beklenenler açısından sorgulamaları olasıdır. Bu 
süreçte yaşantılarına bağlı olarak mesleklerine yönelik tutumlarında bir değişme olması 
mümkündür. Bunun yanında mezuniyet sonrasındaki yaşamın bilgi okuryazarlık becerileri 
(bilgi ihtiyacını hissetme, bu ihtiyacı tanımlama, bilgi edinme v.b.) anlamında bazı 
sorgulamaları beraberinde getireceği şüphesizdir. Henüz öğrenimine devam edenlerin sahip 
olmaları gereken bilgi miktarı ve niteliği konusunda bir öngörüleri olsa bile bunu ciddi anlam 
deneyimleme fırsatı bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırmanın bağımsız değişkenlerinden bir 
diğerinin öğrenim durumu (son sınıf / mezun) olması kararlaştırılmıştır.          

 

1. YÖNTEM 
Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları ile bilgi okur yazarlılık öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür.  Karasar 
(2009:81) ilişkisel tarama modelini “iki veya daha fazla sayıdaki değişken arasındaki değişimin 
varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi hedefleyen araştırma modeli” olarak tanımlamıştır.    

1.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı olan 
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise bu evrenden seçkisiz (oransız, random) 
örnekleme yöntemiyle seçilen 241 öğrenciden oluşmaktadır. Karasar (2009:113) oransız 
örneklemeyi evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansının olduğunu, bir başka 
ifadeyle örnekleme girenlerin tümüyle şansa bırakıldığı örnekleme yöntemi olarak 
tanımlamıştır. Örneklemi oluşturan öğretmen adaylarının 125’i (%52) kadın, 116’sı (%48) 
erkek, 107’si mezun (%44) ve 134’ü (%56) son sınıfta öğrenim görmektedir. Örneklemin 
fakülte açısından dağılımına bakıldığında 67 öğretmen adayının Spor bilimleri, 69’unun İnsani 
ve Sosyal Bilimler, 63’ünün İktisadi ve İdari Bilimler ve 42’sinin İlahiyat fakültelerinden 
mezun veya son sınıfta öğrenim görmektedirler.     

1.2. Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın verileri iki veri toplama aracı yardımıyla toplanmıştır. Bu veri toplama 
araçlarından ilki Kurbanoğlu, Akkoyunlu ve Umay (2006) tarafından geliştirilen ve Tuncer 
(2013) tarafından Türkçeye çevrilen Bilgi Okuryazarlık Özyeterliği (BOÖY) ölçeğidir. Ölçek 
7’ li likert tipindedir. Cevaplama ve puanlama “Neredeyse Her Zaman Doğru=7” ve 
“Neredeyse Hiç Doğru Değil=1” şeklindedir. Ölçek dört faktörlü olup (Kütüphane 
Okuryazarlığı (KO), Bilgi Okuryazarlığı (BO), Bibliyografik Okuryazarlığı (BİBO), Bilimsel 
Araştırma Okuryazarlığı (BAO)), bu yapı ile toplam varyansın 58’ini açıklamaktadır. 
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İkinci veri toplama aracı ise Çetin (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine 
Yönelik Tutum (ÖMYT) Ölçeğidir. 35 maddeden ve üç boyuttan (sevgi, değer, uyum) oluşan 
bu ölçek beşli likert tipindedir.  Cevaplama ve puanlama “5:Tamamen Katılıyorum; 4: 
Katılıyorum; 3: Kararsızım; 2: Katılmıyorum; 1: Hiç Katılmıyorum” şeklindedir. Ölçeklerin 
güvenirliklerini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı BOÖY ölçeğinde 
.817, ÖMYT ölçeğinde .928 bulunmuştur. Bu doğrultuda araştırmada kullanılması uygun 
görülmüştür. 

1.3. Verilerin Analizi 
Araştırmadaki bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon analizi, 
BOÖY’nin ÖMYT üzerindeki yordama düzeyi regresyon analizi ile araştırılmıştır. Bağımlı 
değişkenlerin bağımsız değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik 
karşılaştırmalarda dağılımın homojen olduğu durumlarda bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü 
varyans analizi, dağılımın homojen olmadığı gruplarda ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 
Bağımlı değişkenlere yönelik görüşlerin bağımsız değişkenler açısından anlamlı düzeyde 
farklılaştığı durumlarda etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Etki büyüklüklerinin yorumlanmasında 
Cohen’in (1988) ( ≥ 0.5: güçlü, ≥ 0.3: orta düzey ve ≥ .01 zayıf) etki büyükleri birlikte 
değerlendirilmiştir (Akt. Gliner, Morgan ve Leech, 2015:308). 

 
2. BULGULAR 
Araştırmada öncelikle cinsiyet bağımsız değişkeni açısından ÖMYT ve BOÖY ölçeklerine 
yönelik görüşler arasında anlamlı düzeyde görüş farkı olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla 
yapılan bağımsız gruplar t testi analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.    

Tablo 1: ÖMYT ve BOÖY Ölçeklerinin ve Alt Boyutlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
Analizi 

*p<.05 

Boyut 
  Levene  test  t test Eta-Kare 
Cinsiyet N X  ss F p sd t p  

BOÖY 

KO 
Kadın 125 4,38 1,483 ,387 

 
,534 

 239 1,417 ,158 
- 

Erkek 116 4,10 1,595 

BO 
Kadın 125 5,21 0,909 6,895 

 
,009* 

 - - - 
- 

Erkek 116 5,01 1,125 

BİBO 
Kadın 125 4,43 1,385 ,584 

 
,446 

 239 1,704 ,090 
- 

Erkek 116 4,12 1,477 

BAO 
Kadın 125 4,88 1,113 1,183 

 
,278 

 239 ,786 ,432 
- 

Erkek 116 4,76 1,237 

BOÖYTAMAMI 
Kadın 125 4,80 0,966 

4,270 ,040* - - - 
 

Erkek 116 4,58 1,138 

ÖMYT 

Sevgi 
Kadın 125 4,01 0,709 1,896 

 
,170 

 239 2,223 ,027* ,020 
Erkek 116 3,79 0,780 

Değer 
Kadın 125 4,53 0,431 ,649 

 
,421 

 239 -,814 ,416 
 

Erkek 116 4,59 0,559 

Uyum 
Kadın 125 3,59 0,598 3,022 

 
,083 

 239 ,355 ,723 
 

Erkek 116 3,56 0,642 

ÖMYT 
Tamamı 

Kadın 125 4,05 0,565 
,857 ,356 239 1,536 ,126 

 

Erkek 116 3,93 0,612 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere dağılımın homojen olduğu gruplarda cinsiyet değişkenine göre KO, 
BİBO ve BAO alt boyutlarında anlamlı düzeyde görüş farklılığına tespit edilememiştir (p>,05). 
Dağılımın homojen olmadığı BO ve BOÖYTAMAMI için Mann Whitney U testi yapılmış, BO 
boyutunda (U= 6515,500) ve BOÖYTAMAMI (U= 6392,000) açısından cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı düzeyde görüş farkına rastlanılmamıştır (p>,05). ÖMYT’nin sadece Sevgi alt 
boyutunda cinsiyet değişkenine göre kadınlar lehine anlamlı görüş farkı olduğu belirlenmiştir 
(p< ,05). Hesaplanan etki büyüklüğü değerine göre ÖMYT ölçeğinin sevgi alt boyotunda 
cinsiyetin etkisi zayıftır.  
Araştırmada ikinci olarak öğrencilerin öğrenim durumuna (mezun veya son sınıf) göre BOÖY 
ve ÖMYT tutum açısından anlamlı düzeyde görüş farkının olup olmadığı araştırılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: ÖMYT ve BOÖY Ölçeklerine yönelik görüşlerin öğrenim durumu göre 
karşılaştırılması 

*p<.05 
Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun öğrenim durumu (mezun, 
son sınıf) açısından anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığını belirlemek için yapılan 
bağımsız gruplar t testi analizi sonucunda ÖMYTDEĞER, KO, BO ve BAO alt boyut ortalamaları 
arasındaki anlamlı düzeyde görüş farklılığı tespit edilememiştir (p>,05). BİBO ve 
BOÖYÖTAMAMI açısından ise anlamlı düzeyde görüş farklılığı belirlenmiştir (p< ,05). ÖMYT 
ölçeğinin tamamı ve diğer alt boyutlarında dağılım homojen olmadığından Mann Whitney-U 
Testi yapılmış olup sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. BİBO ve BOÖYÖTAMAMI açısından 
hesaplanan etki büyüklüklerine göre “Zayıf “ düzeyde bir etki söz konusudur.  
Tablo 3: ÖMYT ve Alt Boyutlarının Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Mann Whitney U 

Testi Sonuçları 

Boyut Sınıf Düzeyi      Eta-
Kare 

ÖMYTUYUM 
Mezun 107 138,65 5280,500 -3,550 ,000* ,012 
IV. Sınıf 134 106,91 

ÖMYTSEVGİ 
Mezun 107 129,37 5950,000 -1,982 ,047* ,007 
IV. Sınıf 134 111,58 

ÖMYTTAMAMI 
Mezun 107 132,96 5889,000 -2,381 ,017* ,042 
IV. Sınıf 134 111,45 

*p<.05 

N sirax U z p

Boyut 
  Levene  test  t test Eta-Kare 
Değişken N X  ss F p sd t p  

BOÖY 

KO 
Mezun 107 4,44 1,615 

3,084 ,080 239 1,798 ,073 
- 

IV. Sınıf 134 4,08 1,466 

BO 
Mezun 107 5,23 1,033 

,015 ,904 239 1,550 ,123 
- 

IV. Sınıf 134 5,02 1,008 

BİBO 
Mezun 107 4,55 1,434 

,152 ,697 239 2,616 ,009* ,014 IV. Sınıf 134 4,07 1,406 

BAO 
Mezun 107 4,90 1,173 

,034 ,854 239 ,912 ,363 - IV. Sınıf 134 4,76 1,174 

BOÖYTAMAMI 
Mezun 107 4,85 1,082 

,398 ,529 239 2,014 ,045* ,007 IV. Sınıf 134 4,57 1,023 
 

ÖMYTDEĞER 
Mezun 107 4,60 0,450 

2,296 ,131 239 1,087 ,278 - IV. Sınıf 134 4,53 0,530 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere örneklemi oluşturan öğrencilerin ÖMYTTAMAMI ile ÖMYTSEVGİ ve 
ÖMYTUYUM alt boyutlarına yönelik görüşleri öğrenim durumuna göre anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır (p<.05). Mezun öğrencilerin sıra ortalamaları her üç boyutta da son sınıf 
öğrencilerinden daha yüksek bulunmuştur.  Hesaplanan etki büyüklüğü değerlerine göre 
ÖMYTUYUM ve ÖMYTSEVGİ alt boyutlarında “Zayıf”, ÖMYTTAMAMI açısından “Orta” düzeyde 
bir etki söz konusudur.  Araştırmanın üçüncü bağımsız değişkeni öğrenim görülen / 
mezun olunan fakültedir. BOÖY ve ÖMYT ölçeğine yönelik görüşler fakülte değişkeni 
açısından karşılaştırılmış, BOÖY ölçeğine yönelik görüşlerin fakülte değişkeni açısından 
anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile belirlenmeye 
çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sadece BOÖY ölçeğinin KO ve BİBO alt boyutunda 
anlamlı düzeyde fark belirlenmiştir ve bunlar tablolaştırılmıştır. Analize yönelik sonuçlar Tablo 
4’te görülmektedir.     

Tablo 4: BOÖY Ölçeğinin Öğrenim Görülen Fakülte Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Analiz Sonuçları 

,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları   

Puan Grup    Var. K.      Fark Eta-
kare 

KO 

Spor Bilimleri 67 3,75 1,638 G.Arası 24,971 3 8,324 

3,620 ,014* 4>1 

 
İnsani Bilimler 69 4,42 1,178 G.İçi 544,954 237 2,299  
İİBF 63 4,33 1,772 Toplam 569,925 240  ,022 
İlahiyat 42 4,61 1,386      
Toplam 241 4,24 1,541      

BİBO 

Spor Bilimleri 67 3,80 1,669 G.Arası 21,852 3 7,284 

3,651 ,013* 4>1 

 
İnsani Bilimler 69 4,49 1,279 G.İçi 472,815 237 1,995  
İİBF 63 4,40 1,333 Toplam 494,668 240  ,026 
İlahiyat 42 4,52 1,284      
Toplam 241 4,28 1,436      

*p<.05 

Tabloda 4’de görüldüğü üzere KO ve BİBO açısından öğrenim görülen fakülte değişkenine göre 
anlamlı düzeyde görüş farkı belirlenmiştir (p<,05). Elde edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar 
arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan tamamlayıcı analizlerden Scheffe testine göre 
KO alt boyutu açısından İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında tespit edilen 
anlamlı farklılığın İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin lehine olduğu görülmüştür. Benzer 
bulgunun BİBO alt boyutunda da olduğu görülmektedir.  Hesaplanan etki büyüklüğü 
değerlerine göre zayıf düzeyde bir etki söz konusudur. 

Fakülte değişkeninin anlamlı düzeyde görüş farkı yaratan bir değişken olup olmadığı 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum açısından da ele alınmıştır. Bu amaçla yapılan tek yönlü 
varyans analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  
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Tablo 5: ÖMYT Ölçeğinin Öğrenim Görülen Fakülte Değişkenine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Analiz Sonuçları 

,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 
ÖMYT Grup    Var. K.      

Se
vg

i  

Spor Bilimleri 64 3,92 0,829 G.Arası 2,898 3 ,966 

1,732 ,161 
İnsani Bilimler 69 3,83 0,763 G.İçi 130,517 234 ,558 
İİBF 63 4,06 0,669 Toplam 133,414 237  
İlahiyat 42 3,75 0,698     
Toplam 238 3,90 0,750     

D
eğ

er
 

Spor Bilimleri 67 4,62 0,462 G.Arası ,404 3 ,135 

,544 ,653 
İnsani Bilimler 69 4,56 0,406 G.İçi 58,720 237 ,248 
İİBF 63 4,51 0,584 Toplam 59,124 240  
İlahiyat 42 4,54 0,548     
Toplam 241 4,56 0,496     

U
yu

m
 

Spor Bilimleri 67 3,48 0,729 G.Arası    

 
İnsani Bilimler 69 3,49 0,648 G.İçi    
İİBF 63 3,78 0,518 Toplam    
İlahiyat 42 3,57 0,439     
Toplam 241 3,58 0,618     

T
am

am
ı Spor Bilimleri 67 3,97 0,669 G.Arası 1,566 3 ,522  

İnsani Bilimler 69 3,95 0,567 G.İçi 81,994 237 ,346 

1,508   ,213 İİBF 63 4,12 0,544 Toplam 83,559 240  
İlahiyat 42 3,90 0,548     
Toplam 241 3,99 0,590     

Tablo 5’de görüldüğü üzere öğrencilerin ÖMYTTAMAMI ve ÖMYTSEVGİ ve ÖMYTDEĞER alt 
boyutlarının öğrenim görülen fakülte değişkenine göre anlamı düzeyde görüş farkı yoktur 
(p>,05). ÖMYTuyum alt boyutunda dağılımın homojen olmadığından (L=6,910; p= ,000< ,05) 
Kruskall Wallis H testi yapılmış ve farklılık anlamlı bulunmuştur (X2=9,784; p= ,020< ,05). 
Nonparametrik testlerde tamamlayıcı analizler bulunmadığından dolayı bölüm değişkeni 
açısından karşılaştırmalar Mann Whitney U analizi ile yapılmıştır. Analizin sonuçlarına göre 
İdari ve İnsani Bilimler Fakültesinde öğrenim gören bireylerin ÖMYTUYUM puanlarının İnsani 
Bilimler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görenlerden daha yüksek biçimde 
anlamlı farklılık göstermektedir (p< ,05).  

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversitenin de araştırılan bu iki bağımlı değişken 
açısından anlamlı düzeyde görüş farkına neden olabileceği düşüncesiyle çeşitli karşılaştırmalar 
yapılmıştır. Gruplara düşen kişi sayısı bakımından ciddi farklar olduğundan tek yönlü varyans 
analizi yerine Kruskall Wallis H testi ile analiz yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.    
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Tablo 6: ÖMYT ve BOÖY Ölçeklerinin Öğrenim Görülen Üniversiteye Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları 
Ölçek 
 

Üniversite N Sıra Ort. Chi-Square sd p 

BOÖY 

Fırat Üniversitesi  117,50 

18,023 15 ,261 

Kırıkkale Üniversitesi  96,50 
Erciyes Üniversitesi  105,33 
Hacettepe Üniversitesi  225,00 
İnönü Üniversitesi  153,70 
Anadolu Üniversitesi  125,25 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi  147,50 
İstanbul Üniversitesi  14,00 
Karabük Üniversitesi  218,00 
Bayburt Üniversitesi  199,25 
Dicle Üniversitesi  83,50 
Karadeniz Teknik Üniversitesi  110,50 
Ardahan Üniversitesi  192,50 
Atatürk Üniversitesi  164,00 
Kahramanmaraş S.İ Üniversitesi  61,63 
Sakarya Üniversitesi  193,50 
Mersin Üniversitesi  117,50 

 Fırat Üniversitesi  112,34 

18,068 15 ,259 ÖMYT 

Kırıkkale Üniversitesi  104,50 
Erciyes Üniversitesi  128,33 
Hacettepe Üniversitesi  208,00 
İnönü Üniversitesi  165,10 
Anadolu Üniversitesi  139,86 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi  55,50 
İstanbul Üniversitesi  208,00 
Karabük Üniversitesi  55,50 
Bayburt Üniversitesi  174,25 
Dicle Üniversitesi  72,50 
Karadeniz Teknik Üniversitesi  140,50 
Ardahan Üniversitesi  208,00 
Atatürk Üniversitesi  104,50 
Kahramanmaraş S.İ Üniversitesi  91,13 
Sakarya Üniversitesi  122,50 
Mersin Üniversitesi  112,34 

Tablo 6’da görüldüğü üzere K.W.H. analizi sonucunda BOÖY ölçeği ve ÖMYT ölçeklerine 
yönelik görüşler öğrenim görülen/mezun olunan üniversite değişkeni açısından anlamlı 
düzeyde farklılaşmamaktadır (p> .05). 

Araştırmada belirlenmek istenen bir diğer durum öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği 
ile bilgi okuryazarlığı özyeterliği ölçeği arasındaki ilişkiyi (korelasyon) belirlemektir. Bu 
duruma yönelik analizler Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7:  ÖMYT ve BOÖY Ölçeklerinin Birbirleri ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri 
Korelasyon N Pearson (r) p 
ÖMYTTAMAMI  * BOÖYTAMAMI 241 ,187* ,004 
ÖMYTTAMAMI * ÖMYTSEVGİ 241 ,976** ,000 
ÖMYTTAMAMI * ÖMYTDEĞER 241 ,598** ,000 
ÖMYTTAMAMI * ÖMYTUYUM 241 ,622** ,000 
ÖMYTSEVGİ  * ÖMYTDEĞER 241 ,464** ,000 
ÖMYTSEVGİ * ÖMYTUYUM 241 ,535** ,000 
ÖMYTDEĞER* ÖMYTUYUM 241 ,246** ,000 
BOÖYTAMAMI * BOÖYKO 241 ,817** ,000 
BOÖYTAMAMI * BOÖYBO 241 ,869** ,000 
BOÖYTAMAMI * BOÖYBİBO 241 ,854** ,000 
BOÖYTAMAMI * BOÖYBAO 241 ,833** ,000 
BOÖYKO * BOÖYBO 241 ,556** ,000 
BOÖYKO * BOÖYBİBO 241 ,650** ,000 
BOÖYKO * BOÖYBAO 241 ,490** ,000 
BOÖYBO * BOÖYBİBO 241 ,628** ,000 
BOÖYBO* BOÖYBAO 241 ,709** ,000 
BOÖYBİBO* BOÖYBAO 241 ,673** ,000 
ÖMYTTAMAMI* BOÖYBİBO 241 .177** .006 
BOÖYTAMAMI* ÖMYTSEVGİ 241 .175** .007 

**.001 Düzeyinde ilişki 

Tablo 7’de görüldüğü üzere ÖMYTTAMAMI ile BOÖYTAMAMI arasında zayıf düzeyde anlamlı 
korelasyon olduğu saptanmıştır (r= ,187; p< ,05). BOÖYTAMAMI ile tüm alt boyutları arasında 
en yüksek ilişki BOÖYBO alt boyutu ile pozitif yönde (r=869), ÖMYTTAMAMI ile tüm alt 
boyutları arasında en yüksek ilişki ÖMYTSEVGİ alt boyutu arasında pozitif yönde (r=.976) ve 
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<,001). ÖMYTTAMAMI ile en yüksek ilişkinin BOÖYBİBO 
alt boyutu (p=.177) ve BOÖYTAMAMI ile en yüksek ilişkinin ise ÖMYTSEVGİ alt boyutu (r=.175) 
arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde (p<.05) olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada son olarak bu her iki bağımlı değişken arasındaki yordayıcılık araştırılmak 
istenmiştir. Bu amaçla regresyon analizi yapılmasına karar verilmiş ve ilişkisel durumu 
yukarıda verilen bu bağımlı değişkenler ve alt boyutlarının çarpıklık ve basıklık katsayıları 
hesaplanmıştır. Hesaplanan çarpıklık ve basıklık katsayıları Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8: OMYT ve BOÖY ölçeklerinin çarpıklık ve basıklık katsayıları 
Boyut Kurtosis Skewness 
BOÖY -,348 -,290 
OMYT -,013 -,668 

Tablo 8’deki çarpıklık ve basıklık katsayılarının +/-2 aralığında olması sonucunda regresyon 
analizi yapılabileceği görülmüştür. Buna göre her iki bağımlı değişkene yönelik regresyon 
analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Bilgi Okuryazarlık Becerileri Öz-yeterliği 
Üzerindeki Yordama Düzeyi 

Değişkenler B S. Hata β t p 
Sabit 3,357 ,459 - 7,313 ,000 

ÖMYT ,335 ,114 ,187 2,943 ,004 
R= .187,  R2=.036, F=5.228,  p= ,004 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi BOÖY ve ÖMYT arasındaki regresyon analizi istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (F=5,228; p< ,01). BOÖY’nin ÖMTY ölçek puanlarına ait varyansın 
yaklaşık %4’ünü açıkladığı (R2=.036) belirlenmiştir. 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu araştırma pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları ile bilgi okuryazarlık öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Öğretmen adayları üzerinde yapılan bu araştırmada ele alınan bağımlı ve bağımsız 
değişkenlerin kullanıldığı bir başka araştırmanın olmaması, tespit edilen sonuçlar açısından 
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarının yüksek 
olduğunu göstermiştir. Benzer bulgulara Demiralay (2008) ve Başaran (2005) tarafından 
yapılan araştırmalarda da rastlanılmaktadır. 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin, sadece 
sevgi alt boyutunda kadınlar lehine anlamlı görüş farklılığı tespit edilmiştir. Bu bulgu Tuncer 
ve Bahadır (2017) tarafından yapılan çalışmada elde edilen sonuçlarla paralellik 
göstermektedir. Tuncer (2016) öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin değer ve uyum 
alt boyutlarında kadın öğretmen adayları lehine anlamlı düzeyde görüş farkı bulmuştur. Ancak 
Eraslan ve Çakıcı (2011) cinsiyet açısından yaptıkları karşılaştırmada elde ettikleri anlamlı 
düzeydeki farkın erkek öğretmenler lehine oluğunu not etmişlerdir. Öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumun cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulgusu Çapri ve 
Çelikkaleli (2008), Tay ve Tay (2006), Köğçe, Aydın ve Yıldız (2009), Durmuşoğlu, Yanık ve 
Akkoyunlu (2009), Aydın ve Sağlam (2012), Karatekin, Merey ve Keçe (2015), Demirtaş, 
Cömert ve Özer’in (2011) çalışmaları ile örtüşmekte, Bulut (2009), Başbay, Ünver ve Bümen 
(2009), Polat (2013), Özkan (2012), Kartal ve Afacan (2012), Gürbüztürk ve Genç’in (2004) 
araştırmaları ile çelişmektedir. Araştırmalar arasındaki bu bulgu farklılıklarının nedeni veri 
toplama aracından kaynaklanmış olabilir. Sosyal bilimlerde aynı değişkeni ölçmek amacıyla 
başvurulan veri toplama araçlarının farklı sonuçlar ürettiği, bu durumun veri toplama 
araçlarının özelliğinden kaynaklandığı Tuncer, Berkant ve Dikmen (2017) tarafından yapılan 
bir araştırmada ortaya konulmuştur.     

Araştırmanın bir diğer bulgusu bilgi okuryazarlık öz-yeterliğine yönelik görüşlerin cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığıdır. Bu bulgu Korkut ve Akkoyunlu (2008) 
ve Ata ve Baran (2011) tarafından da elde edilmiştir. Ancak Tuncer ve Balcı (2013) cinsiyet 
değişkeni açısından kadınlar lehine anlamlı düzeyde görüş farkı belirlemiştir. Demiralay’ın 
(2008) araştırmasında da cinsiyet açısından anlamlı düzeyde görüş farkı belirlenmiştir. Bilginin 
hızla yayılmasına aracı olan teknolojilerin başında bilgisayar ve bununla birlikte kullanılan 
internetin geldiğini söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2017 Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasında kadınların ve erkeklerin bilgisayar ve internet 
kullanım oranlarının geçmiş yıllara nazaran birbirine yaklaştığı görülmektedir. Bu durum 
cinsiyet değişkenine göre bilgi okuryazarlığını etkilediği düşünülmektedir. Akdağ ve 
Karahan(2004) tarafından yapılan araştırmada, bilgi okuryazarlığının gelişmesinde internetin 
önemli bir rol oynadığının vurgulaması yapılan yorumu desteklemektedir. 

Öğrenim durumu (mezun/son sınıf olma) değişkenine göre sadece bilgi okuryazarlığı öz-
yeterliği ölçeğinin, bibliyografik okuryazarlığı alt boyutunda, öğretmenlik mesleğine yönelik 
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tutum ölçeğinin tamamı, sevgi ve uyum alt boyutlarında mezun olanların lehine anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Tanel vd. (2007), Sağlam (2008), Çapa ve Çil (2000 ) tarafından 
yapılan araştırmalarda da benzer bulgulara ulaşıldığı görülmektedir.   Tekerek ve Polat (2011), 
Pehlivan (2008), Açışlı ve Kolomuç (2012) tarafından yapılan çalışmalarda ise tespit edilen 
sonuçların, bu araştırmanın bulgularıyla farklılık göstermektedir. Mezun durumundaki 
öğretmen adaylarının edindikleri bilgilerini ve yeterlik düzeylerini daha fazla sorgulamış 
olmaları bu bulguların nedeni olarak ileri sürülebilir. Mezun öğretmen adayları bir şekilde iş 
yaşamına atıldıklarından ya da yakın çevrelerinden mesleklerine yönelik bilgi edindiklerinden 
son sınıftaki öğretmen adaylarına oranla farkılaşmış olabilirler.       

Bireylerin öğrenim gördüğü veya mezun olduğu üniversite ile bilgi okuryazarlığı öz-yeterliği 
ölçeğinin tamamı açısından anlamlı düzeyde farklılık görülmezken, Hacettepe Üniversitesinde 
mezun veya öğrenim gören bireylerin puan ortalamalarının diğer üniversitelere göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum açısından ise bireylerin 
öğrenim gördüğü veya mezun olduğu üniversite arasında anlamlı düzeyde farklılık 
görülmezken, Karabük Üniversitesinde mezun veya öğrenim gören bireylerin puan 
ortalamalarının diğer üniversitelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulguların 
öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun niteliğinden kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. Dolayısıyla, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterliği ile 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerinde üniversite değişkeninin bir etkisinin 
olmadığı söylenebilir. Bulut (2009) tarafından farklı üniversitelerde öğrenim gören bireylerin 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması sonucunda anlamlı farklılık tespit 
edilmemesi, bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Bilgi okuryazarlığı ölçeğinin tamamı açısından mezun olunan veya öğrenim görülen fakülte 
değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Benzer bulgular Akdağ ve Karahan (2004) 
tarafından 362 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada da görülmektedir. Fakat 
İlahiyat fakültesinde öğrenim gören bireylerin, Spor Bilimlerinde öğrenim gören bireylere göre 
Kütüphane Okuryazarlığı ile Bibliyografik Okuryazarlığı alt boyutuna yönelik puan 
ortalamalarının İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı 
görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, öğrenim görülen alan ile okuryazarlık 
boyutu arasında bir ilişki olduğunu, öğrenim alanının bazı becerileri diğer programlara nazaran 
daha fazla geliştirdiği şeklinde yorumlanabilir.  

 Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum alt boyutunda İktisadi ve idari Bilimler 
Fakültesi, İnsani Bilimler Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinde anlamlı düzeyde 
farklılaştığı, farklılığın İdari ve İktisadi Bilimler fakültesinde öğrenim gören bireylerin lehine 
olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgunun nedeni olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunlarının yoğun bir işsizlik problemi ile karşı karşıya oldukları ve öğretmenlik mesleğini 
bir iş alanı olarak diğer öğretmen adaylarından daha çok benimsedikleri şeklinde açıklanabilir. 
Bulut ‘un (2009) bölüm değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılıklar içeren araştırması bu 
araştırmayı desteklemektedir. Benzer bulgular Eraslan ve Çakıcı (2011), Kartal ve Afacan 
(2012) tarafından da belirtilmiştir. Ancak Tuncer (2016) yapmış olduğu araştırmada pedagojik 
formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm değişkeni açısından 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı düzeyde bir görüş olmadığını rapor 
ederek bu araştırma ile çelişen sonuçlar elde etmiştir. Tuncer’in (2016) elde ettiği bu sonuç 
Aydın ve Sağlam (2012), Çapri ve Çelikkaleli (2008) tarafından da elde edilmiştir. Kabaklı 
Çimen (2016) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun öğrenim 
görülen program değişkenine göre farklılaştığının tespit edilmesi, bu araştırmanın bulgularına 
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paralellik göstermektedir. Öğrenim görülen fakülte değişkenine göre öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumun farklılaştığı söylenilebilir. 

Bu araştırmada bazı ilişkisel bulgular da elde edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 
ile bilgi okuryazarlığı öz-yeterliği arasında zayıf düzeyde ilişki (korelasyon) olduğu, bilgi 
okuryazarlığı öz-yeterliğin öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma ilişkin puanların %4’ünü 
açıkladığı tespit edilmiştir. bilgi okuryazarlığı öz-yeterliği ölçeğinin en yüksek ilişkisi Bilgi 
Okuryazarlığı alt boyutu ile olduğu görülürken, alt boyutlar arasında en yüksek ilişkinin Bilgi 
Okuryazarlığı ile Bilimsel Araştırma Okuryazarlığı arasında olduğu görülmektedir. 
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin tamamı ile en yüksek ilişki Sevgi alt boyutu 
arasında görülürken, alt boyutlar arasında en yüksek ilişkinin Sevgi ve Tutum arasında olduğu 
gözlemlenmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin tamamı ile Sevgi alt boyutu 
arasında belirlenen bu yüksek ilişki Tuncer ve Bahadır (2017) ve Tuncer (2016) tarafından da 
rapor edilmiştir.  Öğretmenlik bir sevgi mesleği olduğuna yönelik birçok araştırmadan örnekler 
verilebilir. Bu araştırma sonucunda pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 
öğrencilerin en başta öğretmenlik mesleğini sevmeleri ve değer vermeleri gibi tutumlara sahip 
olması bu mesleği iyi bir biçimde icra edebileceklerine yönelik önemli bir gösterge olarak kabul 
edilebilir. 

Sonuç olarak öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik algıları ve öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgi okuryazarlık 
özyeterlik algısı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında pozitif yönde ilişki 
(korelasyon) olup,  cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, üniversite değişkenleri arasında her iki 
ölçek açısından anlamlı farklılığa rastlanılmazken, son sınıf veya mezun olma durumu 
açısından anlamlı düzeyde farklılık belirlenmiştir. Bilgi okuryazarlığı öz-yeterliğin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutuma ilişkin puanların %4’ünü açıkladığı görülmektedir. Bu araştırmada 
elde edilen bulgular kapsamında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir; 

Farklı üniversitelerde daha büyük örneklem grupları üzerinde öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutum ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterliğinin incelenmesi daha güvenilir sonuçlar oluşturacaktır. 
Büyük örneklem gruplarına ulaşabilmenin zorlukları göz önüne alındığında, her iki ölçeği 
inceleyen araştırmalar üzerinde meta analiz çalışması yapılarak, daha genel ve güvenilir 
sonuçlarla bağımsız değişkenler üzerindeki ilişki ortaya konulabilir. 

 

KAYNAKÇA 
Açışlı, S., & Kolomuç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271. 

Akdağ, M., & Karahan, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeylerinin 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 29(134), 19-27. 

American Library Association (ALA), (1989). Presidental Committee on information literacy 
final report. 12.03 2017 tarihinde http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html adresinden 
erişildi. 

Argon, T., Öztürk, Ç., & Kılıçaslan, H. (2008). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgi 
okur-yazarlığı becerileri üzerine bir durum çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi.8(2) 13-22. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

323 
 

Ata, F. ve Baran, B.(2011). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı öz yeterlik algılarının 
yabancı dil düzeyine, cinsiyete, bilgisayar sahipliğine ve internet kullanım sıklıklarına 
göre incelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 
22-24 September 2011, Fırat Universitesi, ELAZIĞ. 

Aydın, R. ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim 
Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.   

Başaran,  M.  (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. 
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 163-177. 

Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N.T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek 
lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. 
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 59, 345-366.  

Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının 
değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.  

Bundy, A. (1999). Information literacy: the 21st century educational smartcard. Australian 
academic & research libraries, 30(4), 233-250. 

Bundy, A. (ed). (2004). Australian and New Zealand Information Literacy Framework 
principles, standards and practise (2nd ed). Adeliane: Australian and New Zealand 
Institute for Information Literacy. 

Çakır, Ö. Kan, A ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans 
programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47. 

Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 
Tutumlarının Farklı Değişkenler açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi eğitim 
Fakültesi Dergisi, Sayı 18, s. 69–73. 

Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki 
yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(11), 33-53.  

Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları 
açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 36, 76-86. 

Eraslan, L ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.  

Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen 
ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). 
Ankara: Nobel yayın dağıtım. 

Gürbüztürk, O. ve Genç, S.Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin 
görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 47-62.  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

324 
 

Haberler (2010). https://www.haberler.com/ato-432-ton-demir-sat-1-ton-ilac-al-haberi/ 

Kabaklı Çimen, L.  (2016). A Study on the Prediction of the Teaching Profession Attitudes by 
Communication Skills and Professional Motivation. Journal of education and training 
studies, 4(11), 21-38. 

Karasari N. (2009). Bilmsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  

Kartal, T. ve Afacan, Ö. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 76-96.  

Korkut, E. ve  Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar 
okuryazarlık öz-yeterlikleri.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  34,  178-
188.  

Köğce D., Aydın M. ve Yıldız C. (2009). “ilköğretim matematik öğretmenliği programında 
öğretim gören birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı 
tutumlarının karşılaştırması” The First İnternational Congress of Educational Resarch 
1- 3 Mayıs 2009, Çanakkale / Turkey.  

Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı 
programının etkiliği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı 
arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 98-105. 

Küçükahmet, L. (1986). Okul binalarının eğitsel kullanımı. Çağdaş Eğitim Dergisi,113, 9-15 

Lavvson, M.J. (1984). "Being executive about metacognition". Cognitive strategiea and 
educational performance,  (Ed: J.R.Kirby), Academic Press. 

Lyman, P. & Varian, H. R. (2003). How much information?.  Erişim tarihi:05.05.2017 Erişim 
linki: http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/ 

Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi 
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 29-48.   

Pehlivan, K.B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 151–168. 

Polat, C. ve Odabaş, H. (2008). Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi 
Okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu 
Bildiri Kitabı, Antalya (Turkey), 27-30 March 2008. 

Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim 
Araştırmaları Dergisi, 4(2), 48-60.    

Sağlam, A.Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, (1). 59–69. 

Scans (1991). What work requires of schools: a SCANS report for America 2000. The 
Secretary's Commission on Achieving Necessary SkiIJs, U. S. Department of LaboL 

http://www.akademikbakis.org/
https://www.haberler.com/ato-432-ton-demir-sat-1-ton-ilac-al-haberi/
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

          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  

325 
 

Erişim tarihi: 05.04.2017 tarihinde: http://www.gsn.org/web/_shared/SCANS2000.pdf 
adresinden erişildi. 

Tanel, R. , Şengören, S. K. & Tanel, Z., (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Pamukkale 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 1-9. 
Tay, B. ve Tay, A.B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 73-84.  

Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin 
Tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ. 

Tuncer, M ve Balcı, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Özyeterliklerinin 
Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Journal of Academic Social Science 
Studies, 6(5), 719-737. 

Tuncer, M. (2016). pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarının araştırılması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 
5(9),101-115.  

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma özyeterlikleri ve 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. International 
Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(17), 55-
72.  

Tuncer, M., Berkant, H.G. ve Dikmen, M. (2017). Sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına 
örneklemin etkisi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11),1-10.  

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, (TÜSİAD). (2013). Türkiye’de Öğretmen Eğitimini 
Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi. (Yayın No: TÜSİADT/2013-12/543). 
http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/TUSIAD-Raporegitim-Aralik2013.pdf 
sayfasından erişilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2017). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım 
araştırması. Erişim Tarihi:02.02.2018. Erişim linki: 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 

Wikipedia. 2017. Wikipedia arabic dumps. [Online; accessed 22-February-2017]. 
https://dumps.wikimedia.org/arwiki/. 

 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.gsn.org/web/_shared/SCANS2000.pdf
https://dumps.wikimedia.org/arwiki/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

326 
 

 
AKADEMİDE MOBBİNG: OKUTMANLARIN MOBBİNG HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA 
Zafer UZUN*          Ayşenur M. ŞAFAK UZUN† 

 
Öz 

Günümüzde çalışma hayatı kendi içinde bir takım olumsuz özellikleri barındırmaktadır. İş yaşantısında bir 
çalışana karşı uygulanan psikolojik taciz-şiddet-yıldırma olarak da tanımlanabilecek mobbing, bu olumsuz 
özelliklerden bir tanesidir. Üniversitelerde ise kurum içindeki hiyerarşik yapılanma, akademik yükselme 
sürecinde kadroların sınırlılığı, idealist hedefler ve bu hedeflere karşı diğer akademisyenlerin küçümseyici 
tavırları, başarı kriterlerinin nesnel değerlendirilememesi ya da ödüllendirilememesi, yönetim ve çalışanlar 
arasındaki iletişimsizlik ve güvensizlik, iş güvencesinin bulunmaması gibi nedenlerden kaynaklanan mobbing, 
örgüt iklimini tehdit eden bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır. Bu sorunsaldan hareketle başlatılan bu 
araştırmanın amacı bir akademik personel olarak okutmanların meslek yaşantılarında mobbing hakkındaki var 
olan kabulleri, yorumlamalarını ve mobbinge maruz kalanların yaşamış oldukları bu deneyimlerine yükledikleri 
anlamları keşfetmeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ve Ankara’daki devlet ve vakıf 
üniversitelerinde çalışmakta olan 20 okutman oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada 
veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda katılımcıların meslek yaşantısında mobbinge 
maruz kalma nedenlerinin başında mesleki tecrübesizliklerinin geldiğini düşündükleri; vakıf üniversitelerinde 
mobbingin daha fazla deneyimlendiğini düşündükleri ve mobbinge maruz kalma durumunda sahip olacakları 
yasal hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İşyerinde Psikolojik Taciz, Okutman Görüşleri, Akademi. 

 

MOBBING IN ACADEMIA: A QUALITATIVE RESEARCH ON THE OPINIONS OF INSTRUCTORS 
ABOUT MOBBING 

 

Abstract 

Work life contains a number of negative features in it. Mobbing is one of these negative features, which can be 
described as a psychological abuse, violence, intimidation shown against an employee in the workplace. 
Mobbing is still valid as a potential threat to the organizational climate at universities due to some reasons such 
as the limitation of staff, idealistic goals and some academicians’ condescending attitudes towards these goals, 
not being able to evaluate the criteria of success or award objectively, miscommunication and mistrust between 
the management and employees and finally lack of employment security. The objective of this research, which 
has initiated from this problematic situation, is therefore to discover the interpretations and experiences of 
instructors about mobbing in their professional careers, as well as the meaning attributed to the experiences of 
mobbing victims. The sample of the study consists of 20 lecturers who work at different state and private 
universities in Istanbul and Ankara. In this study, qualitative research design was used and semi-structured 
interview forms were used as a data collection device. The results were analyzed by using content analysis 
method. At the end of the data analysis, it has been determined that participants view the “professional 
inexperience” as the main reason for being exposed to mobbing in their workplace. Participants also think that 
they experience mobbing more at private universities and they do not have enough information about their legal 
rights in case they expose to mobbing. 

Keywords: Mobbing, Mobbing in The Workplace, Instructor Views, Academia. 
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GİRİŞ 
İnsan yaşamının önemli bir kısmını kapsayan ‘çalışma hayatı’ kendi içinde hem olumlu 
özellikleri hem de ciddi bir takım sorunları barındırmaktadır. Bu sorunların başında da dil, 
din, cinsiyet, yaş, deneyim ve eğitim gibi farklı sebeplerden kaynaklanan ve her çalışanın 
mesleki yaşantısı boyunca başına gelebilecek olan mobbing, bir diğer ifade ile psikolojik 
taciz-şiddet-yıldırma olarak da tanımlanabilecek olan psikolojik terör bulunmaktadır 
(Einersen ve diğerleri, 2003; Lewis, 2003; Leymann, 1990; Tınaz, 2006: 8; Zapf, 1999). 
Özellikle günümüz çalışma hayatında artan rekabet, diğer çalışanların önüne geçme hırsı ve 
kıskançlık gibi hususlar mobbingi arttıran faktörler arasında bulunmaktadır (ÇSGB, 2014; 
Tınaz, 2006a). 

Mobbinge maruz kalma olgusunun, bireylerin çalışma hayatında olduğu kadar kişisel hayatta 
da oldukça olumsuz etkileri bulunmaktadır. Mobbing mağdurlarında, mesleğine/örgüte karşı 
yabancılaşma (Tolan, 1981:184), örgütsel değerler, amaçlar ve etik kurallara karşı 
duyarsızlaşma (Tutar, 2004), yalnızlık ve yalnız bırakılmışlık hissi (Huse ve Cummings, 
1985: 325),  uykusuzluk, anksiyete, bunalım, sinirlilik (Einarsen, 1999: Leymann, 1990) ve 
konsantrasyon eksikliği (Namie, 2008) gibi değişik durumlar ve semptomlar 
gözlemlenebilmektedir. Bu bağlamda mobbing; örgütsel anlamda, örgütsel çatışmaya ve 
verimsizliğe neden olurken bir yandan da insan kaynakları yönetimini ve örgüt ikliminin 
devamlılığını olumsuz etkileyen bir olgu olarak çalışma hayatının her alanında bulunmaktadır. 

Günümüz çalışma hayatında mobbingin sıklıkla görüldüğü kurumlardan birisi de 
üniversitelerdir. Kurum içindeki hiyerarşik yapılanma (Davenport ve diğerleri, 2003; 
Karatuna ve Gök, 2012), akademik yükselme sürecinde kadroların sınırlılığı (Şahin, 2013), 
idealist hedefler ve bu hedeflere karşı diğer akademisyenlerin küçümseyici tavırları, başarı 
kriterlerinin nesnel değerlendirilememesi ya da ödüllendirilememesi (Westhues, 2006a: 18-
19), yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimsizlik ve güvensizlik (Çarıkçı ve Yavuz, 2009), iş 
güvencesinin bulunmaması (Bozdağ, 2009) mobbing eylemlerine zemin hazırlayan başlıca 
sebepler arasında bulunmaktadır. Buna karşın üniversitelerin örgütsel yapısını tehdit eden bir 
olgu olarak mobbing ile sağlıklı mücadele edilmesi adına ilgili alanda akademik çalışmaların 
sayısının arttırılarak politikaların üretilmesine destek sağlanabilir. Bu bağlamda söz konusu 
sorunsaldan hareketle başlatılan bu çalışmada devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 
okutmanların‡ mobbing davranışı hakkındaki düşüncelerini ve deneyimlerini keşfetmek 
amaçlanmıştır. Araştırmamız beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmamızın birinci bölümünü 
oluşturan kavramsal ve kuramsal çerçevede mobbing kavramı incelenerek kavramın 
epistomolojik kökenlerinin açıklandığı kavramsal çerçeve ve mobbingin kaynağı ve 
nedenlerini açıklamaya çalışan kuramsal yaklaşımlara ilişkin bilgi sunulmuştur. İkinci 
bölümde mobbinge ilişkin yerli ve yabancı literatüre dair çalışmalara değinilmiştir. 
Araştırmanın üçüncü bölümünde ise araştırmanın amacı, önemi ve sınırlıkları açıklanarak 
katılımcılar ve verilerin toplanması ve analiz süreçleri hakkında bilgi sunulmuştur. Dördüncü 
bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Sonuç ve tartışma bölümünde yapılacak 
kısa bir değerlendirme ile öneriler sunulmuştur. 

 

                                                           
‡ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun (l) ve (O) maddeleri gereğince okutmanlar, “Eğitim-öğretim süresince 
çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim 
elemanı” (1981) olarak tanımlanmaktadır. 
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1. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE  
Bu bölümde mobbing kavramının tarihsel ve etimolojik kökenlerinin yanı sıra mobbingi ve 
nedenlerini açıklamaya çalışan kuramsal yaklaşımlara değinilecektir.  

1.1. Kavramsal Çerçeve: Mobbing Kavramı Tarihsel-Etimolojik Kökenleri ve Süreçleri 
Mobbing kavramı, Latincede “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” 
sözcüğünden türetilmiştir. Dilimize İngilizce’den geçerek kullanmaya başladığımız mobbing 
kavramını, İngilizce’de isim olarak; ‘insan kalabalığı’, ‘izdiham’, ‘gangster çetesi’, fiil olarak 
ise; ‘güruh halinde saldırmak’, ‘kitle halinde hücum etmek’  anlamlarında kullanılmaktadır 
(Avery ve diğerleri, 2003: 629).  

Mobbing kavramı ilk olarak genelde hayvan davranışları özelde ise kuşlar üzerine çalışmalar 
yapan davranış bilimci Kondrad Lorenz’in araştırmalarında karşılaşılan bir fenomen olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Lorenz’in tavuklar üzerinde yaptığı gözlemlerde; bir hiyerarşi 
ilişkisinin varlığını kabul ederek en altta kalan tavuğun gerek su kaynaklarına gerekse de 
beslenmek için gerekli olan besinlere ulaşmasının diğerleri tarafından engellendiğini 
gözlemlemiş ve bu durumu “mobbing” olarak tanımlamıştır. Lorenz’in bu kavramsal 
yaklaşımı İsviçreli endüstriyel psikolog Heinz Leymann kabul ederek yüksek eğitim 
gerektiren, profesyonel meslek grupları konu alan çalışmalar yaparak katkıda bulunmuştur 
(Westhues, 2006b: 32). Leymann’ın tanımlamasına göre mobbing, çalışma yaşantısında 
sistematik olarak bireye uygulanan düşmanca ve etik olmayan bir iletişim biçimi olarak bir 
‘psikolojik terör’dür (Leymann, 1990). Leymann’ın bu genel mobbing tanımına karşın, 
mobbing kavramına dâhil olan olumsuz davranışların sayıları arttırılabilir: (1) Haksız eleştiri, 
(2) hata bulmak için çabalamak, (3) bireyi yalnız bırakmak, dışlamak, (4) iftira atmak veya 
durumu çarpıtmak, (5) cinsel taciz, (6) fiziksel taciz, (7) aşağılamak, (8) alay etmek, (9) lakap 
takmak, (10) görmemezlikten gelmek, (11) gereksiz iş vererek çalışmaya zorlamak... gibi 
(Clarke, 2002: 71; Field, t.y.). 

Daha sonraki çalışmalarda Davenport, Schwartz, ve Elliott mobbingi, işyerinde bir kişinin 
veya grubun başka bir kişiye veya gruba kişinin işten ayrılması için zorlamak amacıyla 
yapılan kötü hareketler, imalar ve eylemlerin bütünü olarak tanımlamıştır (2003: 15). Bir 
başka çalışmada Zapf, Knorz ve Kulla (1996) mobbingi, kurbanın hem psikolojisini hem de 
fiziksel sağlığını etkileyen her türlü olumsuz davranış olarak tanımlamaktadır. Tınaz’a (2006) 
göre ise kişiye astları, üstleri veya eşit düzeydeki kişiler tarafından sistematik olarak 
uygulanan bir çeşit psikolojik terördür.  

1.2. Kuramsal Çerçeve 
Leymann’a (1990) göre mobbing bir süreç olarak yaşanmaktadır. Kurbanların ve 
uygulayanların sosyal temaslarından başlayan bu ilişki sürecinin aşamaları şunlardır 
(Leymann, 1990):  

Birinci aşama, orijinal kritik olay: Genellikle iş yaşantısına ortaya çıkan bir çatışma 
beraberinde gerilimi de getirmektedir. Bu aşamada gerilim, psikolojik tacize geçiş için kısa 
süreli bir köprü oluşturmaktadır. 

Lloyd’e (2006: 177) göre çatışma, büyüklüğü ne olursa olsun iki kişinin birlikte çalışmaya 
başladığı andan itibaren düşmanca bakışlardan, açıkça tehditlere kadar her iş yerinde 
görülebilen bir olgudur. Leymann her ne kadar mobbingin ilk basamağı olarak çatışmayı 
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görmesine karşın kesin olarak her çatışmanın mobbing ile sonuçlanacağını öne sürmek doğru 
olmayacaktır. 

İkinci aşamada, mobbing ve damgalamak: Günlük yaşantıda iletişimsel eylemler, karşı 
tarafa zarar vermek amacıyla uzun süreli ve sistematik olarak uygulanmaya başladığında 
mobbing davranışı başlatılmış olur. Bu aşamada bireye karşı yapılan manipülasyon (hileli 
yönlendirme) artar ve birey belli özellikleri bahane edilerek yalnız bırakılır.  

Üçüncü aşama, yönetim: Bu aşamada yönetim ve yöneticiler işin içine girmektedir. Kurban 
ise belirgin düzeydeki hak mahrumiyetleri ile karşı karşıya gelebilir. Hatta yönetim, iş 
arkadaşları tarafından yapılan mobbingi kabul etme eğilimindedir.  

Dördüncü aşama, işten çıkarılma: Bu dönem kurbanlarda psikosomatik rahatsızlıkların ve 
post-travmatik stres bozukluklarının görülmeye başlandığı dönemdir. Mobbing mağduru olan 
bireyler, çalışmayan, uygun olmayan veya psikolojik sorunları olan birisi olarak 
damgalanarak “işten ayrılması teşvik” edilmektedir (Yapıcı, 2008) veya işten ayrılması 
yönünde baskı yapılmaktadır (Leymann, 1990). 

Leymann (1990) çatışma ile başlayarak mağdurlarını işten çıkmaya zorlayan bu süreç olarak 
tanımladığı mobbing biçimlerini, beş ana başlık altında sınıflandırmıştır: (1) Bireyin kendini 
göstermesinin ve iletişiminin engellenmesi, (2) sosyal ilişkilerde yalıtıma maruz bırakmak, (3) 
bireyin saldırganlığına karşı saldırıda bulunmak, (4) mesleki durumu ve yaşam kalitesine 
karşı saldırıda bulunmak, (5) doğrudan kişinin sağlığa saldırıda bulunmak (Davenport ve 
diğerleri, 2003: 18-19).  

Sosyal temasların ve süreçlerin yanı sıra bireylerin sahip oldukları kişilik yapılarının da 
mobbing olgusu ile ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Alport kişiliği, bireyin kendi 
içindeki dinamik organizasyonlar olarak tanımlamaktadır. Bu organizasyonlar aynı zaman da 
bireyin çevresine yapacağı uyumu belirleyen psiko-fiziksel sistemleri içermektedir (Allport, 
1937: 48). M. Friedman ve R. H. Roseman tarafından geliştirilen kişilik kuramına göre, 
bireyler A ve B olmak üzere iki temel kategoride sınıflandırmıştır. Friedman ve Roseman’a 
(1974: 84) göre A tipi kişilikli bireyler, saldırgan bir tutum içerisinde kendisinden daha az 
zamanda daha fazla başarı beklenildiği durumlarda kendisine engel olan şeylere veya kişilere 
karşı çaba gayreti içerisindedir. B tipi kişilikli bireyler ise A tipinin tersine, zamana karşı bir 
yarış içerisinde değillerdir. B tipi kişiler, zamana karşı yarışıyormuş hissi ve bu hissin yanında 
gelen sabırsızlıktan dolayı ıstırap çekmezler. Bu nedenle suçluluk duymazlar. A tipleri orta ve 
yüksek seviyedeki stresli işlerde çalışırken (Robbins ve Judge, 2013:143-144) B tiplerine göre 
çevrelerinde daha fazla denetim ve baskı kurma eğilimindedirler (Eniseler, 2007: 19). Bu 
anlamda aciliyet hissi, stres düzeyi, bireyler arası çatışma, özgüven problemleri, esneklik ve 
liderlik biçimi bu kuramsal yaklaşım için ön plana çıkan kişilik özellikleridir.  

Çatışmacı yaklaşıma göre mobbing davranışının altında mağdur ve uygulayan arasında var 
olan güç eşitsizliği söz konusudur. Belirli bir stratejinin planlı olarak uygulandığı 
varsayımından hareket edilmektedir. Fiziksel bir saldırının görülmediği bu süreçte mobbing, 
tek bir kişi tarafından uygulandığı gibi bir grup veya gruplar arasında da yapılabilmektedir 
(Einarsen, 2000).  
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2. MOBBİNGE İLİŞKİN LİTERATÜRÜN İNCELEMESİ 
Mobbinge ilişkin yerli literatür incelendiğinde 2000’li yıllardan itibaren mobbing ve diğer 
sosyal olgular ile arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmaların sayılarının arttığı gözlenmektedir. 
Bu çalışmaların bazılarında kuramsal, kavramsal yönleri ile mobbing ele alınırken bazı 
çalışmalarda mobbingin önlenmesine dair çalışmalara rastlanmıştır (Yücetürk, 2002a; 2002b; 
Çobanoğlu, 2005; Kök, 2006; Güneş Ertuna ve Ertuna, 2015). Bunun yanı sıra mobbing ile 
kişilik özelliklerini (Tutar, 2004; Tınaz, 2006; Kılıç, 2006; Gökçe, 2016), iş yaşam kalitesini 
(Yücetürk, 2005), iş tatminini (Çalışkan, 2005), iş stresini (Işık, 2007), mesleki tükenmişliği 
(Kutlu, 2006) ve hukuk ilişkisini (Yücetürk ve Öke, 2005) konu alan çalışmalara da 
rastlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak akademisyenlerin maruz kaldıkları veya bir şekilde 
parçası oldukları mobbingi inceleyen çalışmalar da (Akça ve İrmiş, 2006; Aktop, 2006; 
Tanoğlu, 2006, Bingöl, 2012; Kaya, 2012; Çelik, 2013; Duru, 2013; Cayvarlı ve Şahip, 2015; 
Şenerkal ve Çorbacıoğlu, 2015; Öztürk ve Şahbudak, 2015) bulunmaktadır.  

Yerli literatürün yanı sıra yabancı literatürde de mobbing’e ilişkin çok sayıda çalışma ile 
karşılaşılmaktadır. Mobbing ilk olarak Leymann’ın (1990) mobbingin kaynağı ve nedenleri 
konusunda yaptığı çalışmalar ile gündeme gelmiştir. Daha sonraki çalışmalarda mobbing ile 
kişilik yapısı (Leymann, 1990; 1996; Vartia, 1996; Coyne ve diğerleri, 2003; Salin, 2003; 
Wornhamm, 2003), stresi (Leymann, 1996; Ellis, 1999; Neumann, 2000; Westhues, 2002), 
psikosomatik rahatsızlıkları (Niedl, 1996; Elvira ve diğerleri, 2003), cinsiyeti (Di Martino ve 
diğerleri, 2003; Salin, 2003; 2005; Scutt, 2005; Kelly, 2006), kişisel ve örgütsel nedenlerini 
(Hoel ve Cooper, 2000; Field, 2002; Hoel ve Salin, 2003; Vartia, 2003; Beswick ve diğerleri, 
2004), örgüt kültürünü ve örgüt iklimini (Einarsen ve diğerleri, 1994; Vartia, 1996; Zapf ve 
diğerleri, 1996;1999; Baron ve diğerleri, 1996; Beswick ve diğerleri, 2004), küreselleşmeyi 
(Di Martino ve diğerleri, 2003; Ferrari, 2004) ve küreselleşmenin ekonomik sonuçlarını 
(Sheehan, 1999; Kelly, 2005) ve kamu, özel ve üçüncü sektörlerde görülme biçimlerini 
(Hubert ve Veldhoven, 2001; Knorz ve Zapf, 1996; Leymann, 1996; Niedl, 1996; Einarsen ve 
Skogstad, 1996) konu alan araştırmalara rastlanmaktadır.  

Genel olarak yerli ve yabancı literatürde yapılan çalışmaları özetlemek gerekirse çok boyutlu 
bir ilişki ağı olarak mobbing kaynağı ve sonuçları itibariyle bir sosyal olgu özelliği 
göstermektedir. Aynı zamanda neden olduğu sonuçları itibari ile bireylerin hem psikolojik 
hem de fizyolojik birçok sorun yaşamasında etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra kaynağı itibari 
ile mobbing bireyi aşkın bir olgu olma özelliğini göstermektedir. Çünkü her ne kadar direkt 
etkisi olmasa da küreselleşmiş ekonomik yapılar, yöneticiler ve örgütler, örgüt iklimi üzerinde 
oluşturduğu rekabet baskısı ile çalışanlar üzerinde mobbinge neden olmaktadır.  

Aynı zamanda bu çalışmanın da araştırma grubunu oluşturan akademisyenlerin maruz kaldığı 
mobbingi konu alan çalışmalarda da özgüven eksikliği ve uygulayıcısının kişilik yapısına dair 
sorunlar yaşadığına ilişkin bulgulara rastlanmıştır (Tanoğlu, 2006). Hemşire akademisyen 
üzerine yapılmış bir çalışmada mobbing sonucunda akademisyenlerin, iş yaşantısında 
kimseye güvenmedikleri (%65), kendisini stresli ve yorgun hissettiklerini (%71) ve söz 
konusu davranışları sürekli olarak hatırladıklarını (%71) ifade etmişlerdir (Yıldırım ve 
Yıldırım, 2010). Akademisyenler üzerinde yapılmış başka bir çalışmada ise mobbinge maruz 
kalmış olanlarda, baş ağrıları (%69), sindirim sistemi sorunları (%48) ve uykuya dalmakta 
güçlük (%51) görülmüştür (Yıldırım ve diğerleri, 2007). 

Kendine özgü hiyerarşisi içerisinde akademik yaşam, disipline olmuş ve kurumsallaşmış örgüt 
kültürü ile akademik personele “iyi ve kötü arasındaki istemli tercihinde” etik değerlerini 
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sunmaktadır (Uzun ve diğerleri, 2015). Mobbing ise kötü olan bu değer sistemine atıfla gerek 
aile gerekse iş yaşantısının bir parçası olarak, akademik yaşamın ve akademik personelinin 
sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik yaşantısına ilişkin bir çok sorun barındırmaktadır. Örneğin 
mobbing mağduru olan akademisyenlerin iş performansı düşmektedir. Bunun yanı sıra 
mobbinge maruz kalan akademisyen gün içerisinde temasta bulundukları öğrencilerine de 
yaşadıkları stresi yansıtabilmektedir. Veya örgüt kültürünü olumsuz olarak etkileyen bir 
faktör olarak organizasyonları etkilemektedir. 

 
3. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, modeli, katılımcı, veri toplama araçları, verilerin 
toplanması ve analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışan okutmanların meslek 
yaşantılarında mobbing hakkındaki var olan kabulleri, yorumlamalarını keşfetmeye çalışmak 
ve mobbinge maruz kalanların yaşamış oldukları bu deneyimlerine yükledikleri anlamları 
ortaya koymaktır. Bu kapsamda (1) okutmanların (katılımcıların) mobbing davranışının 
kaynağı ve nedenlerine dair görüşleri, (2) okutmanların devlet veya vakıf üniversitelerinde 
mobbing görülme sıklığına dair görüşleri, (3) okutmanların mobbinge maruz kalma karşısında 
başa çıkma stratejilerine dair görüşleri ve son olarak ta (4) okutmanların mobbinge maruz 
kalma karşısında sahip oldukları yasal haklarına ilişkin görüşleri çerçevesinde çalışmamız, 
sınırlandırılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları  
İlgili literatür incelendiğinde akademisyenlerin maruz kaldıkları mobbing olgusunu konu alan 
araştırmalara (Bingöl, 2012; Kaya, 2012; Çelik, 2013; Duru, 2013; Cayvarlı ve Şahip, 2015) 
ulaşılmıştır. Ancak Türkiye geneli akademik personelin (N: 149,243), % 6,8’lik (N: 10208) 
bir grubunu temsil eden okutmanları, konu alan nitel desenli bir çalışmaya rastlanılmadığı 
görülmüştür (Bkz. Tablo 1). Bu anlamda devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 
okutmanların mobbinge yönelik düşüncelerinin ve deneyimlerinin keşfedilmesi amaçlandığı 
bu çalışma yapısı ve araştırma soruları itibariyle diğer araştırmaları destekleyen ve ilgili 
literatürdeki bir ihtiyaca cevap veren bir çalışma niteliğindedir. Ayrıca bu çalışma mobbinge 
maruz kalan mağdurların sahip oldukları yasal hakların katılımcılara bildirmesi ve bir 
farkındalık yaratması bakımından önemlidir.  

Tablo 1: Türkiye Geneli Akademik Personel Sayıları 

Unvan/ 
Kadro Profesör Doçent Dr. Öğr. 

Üyesi 
Öğretim 
Görevlisi Okutman Uzman Araştırma 

Görevlisi Çevirici 
Eğt. 
Öğr. 
Plan. 

Genel 
Toplam 

Toplam 21927 14419 33730 20221 10208 3755 44944 21 18 149243 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Bu çalışma mobbing konusunda bazı önemli hususları vurgulamaktadır. Fakat çalışmanın 
kendi içinde bazı sınırlılıklar da bulunmaktadır. Öncelikle araştırmada sınırlı bir örneklem 
grubu ile çalışılmıştır. Bu yüzden ulaşılan sonuçlar genellenebilir bir nitelik taşımamaktadır. 
Bunlara ek olarak katılımcılardan izin alınarak görüşmeler ses kayıt cihazı aracılığıyla kayıt 
edilmiştir. Böyle bir uygulama yapılmasına rağmen katılımcıların kendilerini gizleme 
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potansiyellerinin bulunması da bu araştırma için başka bir sınırlılığı oluşturmaktadır. Bu 
bakımdan katılımcıların soruları samimi ve doğru cevaplandırdıkları varsayılmaktadır. 

3.3. Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada, vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışan okutmanların çalışma yaşamlarında, 
toplumsal bir fenomen§ olarak mobbing davranışına maruz kalma durumları yorumlayıcı 
sosyal bilimler penceresinden fenomenolojik bir araştırma modeli uygulanarak keşfedilmeye 
çalışılmıştır. Fenomenolojik araştırmalarda olgular, sosyal aktörün zihin dünyasında inşa 
edilmiş gerçeklikler olarak kabul edilir. Bu zihinsel dünyanın keşfedilmesinde en önemli 
nokta “aktör tarafından ‘doğrudan doğruya’ algılandığı şeklinin” (Guilford, 1974: 210) ve 
aktörlerin “kendi terimlerini kullanmalarına izin verecek bir biçimde ve kendi anlamlarının 
özü olan zengin içeriği en iyi şekilde ifade edebilecek bir derinlikte” soruların sorulması ile 
keşfedilmesidir (Jones, 1985: 46). 

Bu amaçla görüşmeci tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak 
katılımcılara uygulanmıştır. Fenomeni (mobbing) birebir deneyimlemiş veya deneyimlemesi 
muhtemel bireylerle görüşülmüştür (Creswell, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bireylerin 
“mobbing” fenomenine karşı var olan kabulleri, yorumlamaları keşfedilmeye çalışılmış ve 
mobbing deneyimlerine yükledikleri anlamlar sorgulanmıştır.  

3.4. Katılımcı Grubu 
Araştırmanın katılımcı grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılları içerisinde Ankara ve 
İstanbul illerinde, vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan 20 İngilizce 
okutmanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmaya katılan okutmanların 12’si kadın, 8’i 
erkektir. Örneklem grubunun seçilmesinde, nitel bir araştırma metodu olarak olası tüm örnek 
olay/kişileri seçmek için kullanılan amaca yönelik örneklem metodu kullanılmıştır. Çünkü 
nitel araştırmacılar “örneklemin temsil gücünden çok, örneklemin veya küçük örnek olaylar 
birimler ya da etkinlikler toplamının toplumsal yaşamı nasıl aydınlattığı üzerine 
odaklanmaktadır” (Neuman, 2013: 320). Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

3.5. Veri Toplama Araçları 
Araştırma verilerini toplamak maksadıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında ilk olarak 
ilgili literatürün taraması yapılmıştır. Daha sonra bir eğitim uzmanı, bir sosyolog ve bir 
örgütsel davranış uzmanının görüşleri doğrultusunda görüşme formu yeniden düzenlenmiştir. 
Son olarak üç katılımcı ile pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmanın neticesinde 
araştırmamıza temel teşkil etmeyen sorular çıkarılmış, mevcut sorular yeniden düzenlenerek 
görüşme formunun son şekli verilmiştir. 

3.6. Verilerin Toplanması ve Analizi  
Verilerin toplanma sürecinde yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin 
toplanmasında sistematik analiz ile keşfedilmesi beklenilen anlamlı eylemler, önceden 
belirlenmiş yanıt kategorileri içinde katılımcılara bir dizi sorular sorularak keşfedilmeye 
çalışılmıştır. Yanıtlarda çeşitliliğe çok az yer tanıdığı için araştırmacı tarafından açık uçlu 

                                                           
§ Fenomen sözcüğünün iki kavramsal anlamı bulunur: Bunlardan ilki bu çalışmaya da konu olan duyularımızla 
hissettiğimiz veya algıladığımız bir algı nesnesi olmasıdır. İkincisi ise açıklayamadığımız veya 
anlamlandıramadığımız, manevi güçler gibi sıra dışı şeylerdir (Slattery, 2012: 231). 
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sorulardan kaçınılmıştır. Açık uçlu sorular yerine araştırmacı tarafından standartlaştırılmış 
sorular sorulmuştur. Araştırmacının tarafsızlığını koruması maksadıyla katılımcılara sorular 
aynı sırada ve biçimde yöneltilerek esneklik ve farklılıklar en aza indirgenmeye çalışılmıştır 
(Punch, 2011: 167). Bu maksatla 20 katılımcı ile Nisan 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında 
Ankara ve İstanbul’da uygun bir ortamda (işyeri, ev ve kafe) görüşülmüştür. Görüşmeler 
ortalama 30 ila 40 dakika arası sürmüştür. Yapılan görüşmeler katılımcıların izni dâhilinde ses 
kaydına alınmıştır.  

Görüşmeler sonrasında ses kayıtları ve tutulan notlar deşifre edilerek transkriptler 
oluşturulmuştur. Deşifresi yapılan ses kayıtları içerisinden içerik analizi yöntemi ile yapılan 
kodlamalar sonrasında, kodlara ve temalara ulaşılmıştır. Araştırmacı ilk olarak kodlama 
sürecinde, veri setleri içerisindeki “araştırma konusu ile ilgili olduğunu değerlendirdiği” 
kavramları keşfetmeye çalışmıştır. Daha sonrasında farklı kategoriler içerisindeki ilişkili 
yapıların keşfedilmesi için temalar kurgulamıştır (Marshall ve Rossman, 1995; Ratcliff, 
2008). Bu anlamda içerik analizi yöntemi ile birbirine benzeyen verileri belirli kavram ve 
temalar çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenlemek (Yıldırım ve Şimşek, 2013) amaçlanmıştır. Nitel araştırma lineer olarak 
kurgulanan bir yapıda olmadığı için bu düzenleme esnasında elde edilen veriler doğrultusunda 
kuramsal temelden de faydalanılarak yeni temalar oluşturulmuş ve bu şekilde döngüsel bir 
kurguyla araştırmanın analizi tasarlanmıştır. 

Tablo 2: Kod Tablosu 

Kod Vakıf/ Devlet Cinsiyet Yaş Meslekteki Deneyim  
Yılı 

K1 Vakıf  Kadın 24 2 
K2 Vakıf Kadın 22 1 
K3 Devlet Erkek 28 7 
K4 Vakıf Kadın 42 18 
K5 Vakıf Kadın 59 36 
K6 Vakıf Kadın 25 2 
K7 Vakıf Erkek 26 2 
K8 Devlet Erkek 34 12 
K9 Devlet Erkek 29 7 

K10 Vakıf Kadın 30 2 
K11 Vakıf Erkek 27 4 
K12 Devlet Kadın 28 5 
K13 Devlet Kadın 33 6 
K14 Vakıf Kadın 38 12 
K15 Devlet Erkek 25 2 
K16 Devlet Kadın 31 7 
K17 Vakıf Erkek 30 6 
K18 Devlet Erkek 33 9 
K19 Vakıf Kadın 45 18 
K20 Devlet Kadın 42 16 

Oran/ 
Ortalama 

Vakıf: 11 
Devlet: 9 

Kadın: 12 
Erkek: 8 

Ort.: 
32,5 Ort.: 8,7 

Analiz yapılan bulguların aktarımında katılımcıların kişisel bilgileri saklı tutulması adına 
kodlar belirlenerek yapılan alıntılardan sonra parantez içerisinde belirtilmiştir. Kod tablosu 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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4. BULGULAR 
Bu bölümde katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen nitel verilere ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. 

4.1. Katılımcılar Hakkındaki Sosyo-demografik Bulgular 
Tablo 3’te görülüğü gibi araştırmamızın örneklem grubunu teşkil eden katılımcıların %60’ı 
(N=12) kadın, %40’ı (N=8) ise erkeklerden oluşmaktadır. Örneklem grubunun yaş gruplarına 
göre dağılımı incelendiğinde, 22-25 yaş grubunda olanların oranı %20 (N=5), 26-29 yaş 
grubunda olanların oranı %25 (N=5), 30-34 yaş grubunda olanların oranının %30 (N=6), 35-
39 yaş grubunda olanların oranı %5 (N=1), 40-44 yaş grubunda olanların oranı %10 (N=2) ve 
45 yaş üzeri olanların oranının ise %5 (N=1) olduğu tespit edilmiştir. Örneklem grubunun 
eğitim durumu incelendiğinde (büyük bir çoğunluğunu) %40’ını (N=8) lisans mezunları 
oluşturmaktadır. Ardından sırasıyla %25’i (N=5) yüksek lisans mezunu, %25’inin de (N=5) 
yüksek lisans öğrencisi olduğu görülmektedir. Doktora yapanların oranı %5 (N=1) ve doktora 
mezun olanların oranlarının ise %5 (N=1) olduğu tespit edilmiştir. 

Örneklem grubunun mesleki deneyim yılına göre dağılımı incelendiğinde, 1 ile 3 yıl arasında 
deneyime sahip olanların oranı %30 (N=6), 4 ile 7 yıl arasında deneyime sahip olanların oranı 
%35 (N=7), 8 ile 12 yıl arasında deneyime sahip olanlarında oranı %15 (N=3), 14 ile 18 yıl 
arasında deneyime sahip olanlarının %10 (N=2), 19 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip 
olanlarının ise % 5 (N=1) olduğu tespit edilmiştir. Örneklem grubunun çalıştıkları kurumlara 
göre dağılımı incelendiğinde, %45’inin (N=9) devlet üniversitelerinde, %55’inin ise (N=11) 
vakıf üniversitelerinde çalıştıkları görülmüştür.  

Tablo 3: Katılımcıların Sosyo-Demografik Bilgileri 

Cinsiyet N % 

Kadın 12 60,0 
Erkek 8 40,0 

Toplam 20 100,0 
  

Yaş Grubu N % 
22-25 4 20,0 
26-29 5 25,0 
30-34 6 30,0 
35-39 1 5,0 
40-44 2 10,0 

45+ 2 10,0 
 

Eğitim Durumu N % 
Lisans Mezunu 8 40,0 

Yüksek Lisans Öğrenci 5 25,0 
Yüksek Lisans Mezunu 5 25,0 

Doktora Öğrencisi 1 5,0 
Doktora Mezun 1 5,0 
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Mesleki Deneyim  

Süresi  (Yıl) N % 

1-3 6 30,0 
4-7 7 35,0 

8-12 3 15,0 
14-18 2 10,0 

19+ 1 5,0 
 

Devlet /Vakıf** N % 
Devlet 9 45,0 
Vakıf 11 55,0 

Toplam 20 100,0 

4.2. Katılımcıların Mobbing’in Kaynağı ve Nedenleri Konusundaki Bilgisine Dair 
Bulgular 
Katılımcıların mobbingin kaynağı ve nedenleri konusunda bilgisine dair görüşleri Tablo 4’te 
verilmiştir.  

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların çoğu mobbing davranışının kaynağı ve uygulanmasın 
bireysel ego ve kişilik problemleri ile ilgili olduğunu belirtmiştir (10/20). Bu durum hakkına 
bir katılımcının düşüncesi şu şekildedir: “Bence bunun altında bir ego problemi var. Kendini 
gerçekleştirememe problemi olabilir.” [K1]. Başka bir katılımcı ise; “Buna sebep olan kişinin 
bir takım kişilik sorunları var diye düşünüyorum.”[K5]. Bu durum hakkına bazı katılımcıların 
görüşleri şöyledir; “Normal sağlıklı birisi neden iş arkadaşına mobbing yapsın ki? Bence eğer 
birisi mobbing yapıyorsa bunun altında yatan şey kendi egosu ile ilgili sorunlarıdır. Aynı 
zamanda bu durum bence bir kişilik sorunudur” [K18], “Mobbing, kendisini 
gerçekleştirememiş bireylere özgü bir sorundur bence. Kaynağında ise egonun tatmini, 
kıskançlık hissi, eksiklik duygusu olabilir. Psikolojik olarak sağlıklı birisinin yapacağı bir şey 
değil.” [K20], “Mobbing yapanların kesinlikle bir ego problemi var (Kızgınlık).” [K13]. 

Tablo 4: Katılımcıların Mobbingin Kaynağı ve Nedenlerine Dair Görüşleri 

Katılımcı Görüşleri f 
Ego  5 
Kişilik Problemi 5 
Deneyimsizlik-Tecrübesizlik 4 
Rekabet 4 
Cinsiyete Dayalı Bastırılmış Güdüler 2 

Katılımcıların bazıları mobbing davranışının kaynağında kendilerinin deneyimsiz ve 
tecrübesiz olmasının yattığını belirtmişlerdir (4/20). Bu durum hakkına bazı katılımcı 
görüşleri şu şekildedir: “Benim yaşım 24. …Burası ilk deneyimim olduğu için bu bir çeşit 
sürtüşmeye dönüştü diyebilirim” [K1], “Yaşım 22, ben benden yaşça büyük insanlarla birlikte 
çalışıyorum… Bir şey yaptığımda, bu zaten yeni mezun, bilmiyordur, önemsemeyelim, gibi bir 
algı yaratmaya çalışıyorlar… Bunun sebebi de sanırım deneyimsiz olmak olabilir. Yaşımla ve 
                                                           
** Araştırmanın devlet üniversitelerinden katılımcıları Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitelerinden araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar 
arasından seçilmiştir. Özel üniversitelerdeki katılımcı grubu ise Başkent Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, 
Kadir Has Üniversitelerinden araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar arasından seçilmiştir. 
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deneyimsiz olmamla ilgili yani...” [K2],  “25 yaşındayım… Dediğim gibi geçen sene benim ilk 
tecrübemdi… Benim işime verdiğim özverinin farkında olan insanlar da vardı, bunu kendine 
bir tehdit olarak görenler de vardı.” [K6], “26 yaşındayım. Yeni gelen bir arkadaşımıza 
tecrübeli bir arkadaşımız, senin yaptığın yanlış o öyle olmaz böyle olur gibisinden, sertçe ve 
kendi gücünü vurgulamak için psikolojik anlamda uygulamaları olmuştu. Arkadaşım odasını 
değiştirmek zorunda kaldı bu durumdan sonra. Deneyimli deneyimsiz çatışması oluşuyor…” 
[K7]. 
Bazıları ise rekabetin mobbinge yol açtığını ifade etmiştir (4/20). Rekabet konusunda bazı 
katılımcı görüşleri şu şekildedir: “Mobbing, iş arkadaşlarınızdan da olabilir, yönetimden de 
olabilir. Genelde iş arkadaşlarından olabiliyor, rekabet yani…” [K3]. “Ben geçen sene bu 
durumu yaşadım galiba. İlk senemdi ilk tecrübemdi. Ben mobbing kelimesini geçen sene 
duydum ve ne olduğunu  geçen sene bizzat kendim tecrübe ettim.. Tecrübelerime dayanarak 
mobbingi, üst statülerde bulunanların, kendi altlarına uyguladığı psikolojik baskı olarak 
tanımlayabilirim… Bir kıskançlık durumu var ve birey kendisine rakip olacağını 
değerlendirdiği kişilere mobbing uygulayabilir.” [K6], “Bu, ne bileyim, hırslı insanların 
birbiri ile yarışırken verdikleri rahatsızlık olabilir. Belki tacizle iş anlamlı bir kavram olarak 
algılanabilir ve sadece kadınlara yönelik bir fiziksel taciz olarak değerlendirilebilir ama 
mobbingi, psikolojik açıdan da caydırıcı ve zorlayıcı davranışlar olarak tanımlayabilirim. 
Günümüzde işveren ile çalışan, yönetici ve yönetilenler arasında daha çok görülüyor. 
Çalışanlar arasında da var. Çalışanı daha fazla çalıştırmak çalışma süresini daha fazla 
arttırmak için uygulanan bir sistem diyebilirim belki. Mobbing, aslında caydırmak, zorlamak 
ya da istemediği halde yaptırmak da olabilir. Kadın ya da erkek istemeyerek de bir tavır 
koyduğu halde taraflardan biri devam ediyorsa bu bir mobbingdir” [K4], “Mobbingin çok 
sebebi olabilir ama günümüz toplumunda rekabet bence en önemli faktör… Rekabet olabilir, 
cesaretini kırmak olabilir, kendi gücünüzü göstermek içinde yapabilirsiniz. Her yerde her 
yerde dönmekte bu ilişki, hegomonik ilişki iki birey arasında da olabilir, iş yerinde de 
olabilir... Çeşitli amaçları olabilir. Bir güç gösterme biçimi olabilir bu durum. Sözlü veya 
fiziksel anlamda erkeklerde bu durumlara karşı karşıya kalıyorlar.” [K8].  

Az sayıda katılımcı ise (2/20) cinsiyete dair bastırılmış güdülerin mobbinge yol açtığını ifade 
etmiştir: “Sebeplerine gelecek olursak, eğitim durumu, deneyim, cinsiyet gibi faktörler 
sayılabilir.” [K9].  

4.3. Devlet veya Vakıf Üniversitelerinde Mobbing Görülme Sıklığı Hakkındaki 
Katılımcıların Görüşlerine Dair Bulgular 
Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapmakta olan katılımcıların çalıştıkları kurumların 
devlet veya vakıf üniversitesi olarak farklılaşmasının mobbingin görülme sıklığına dair 
görüşleri Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5: Devlet veya Vakıf Üniversitelerinde Mobbing Görülme Sıklığına Dair 
Katılımcıların Görüşleri 

Katılımcı Görüşleri f 
Devlet Üniversitesinde Çalışan:  
Mobbing ile Karşılaştım/Tanık Oldum 7 
Mobbing ile Karşılaşmadım 2 
Vakıf Üniversitesinde Çalışan:  
Mobbing ile Karşılaştım/Tanık Oldum 10 
Mobbing ile Karşılaşmadım 1 
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Tablo 5’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların çoğu mobbing davranışı ile 
karşılaştığını veya mobbinge maruz kalan arkadaşının durumuna tanık olduğunu belirtmiştir 
(17/20). Bu durum hakkında vakıf üniversitelerinde çalışan bazı katılımcı görüşleri şu 
şekildedir: “59 yaşındayım. 36 yıllık meslek yaşantım oldu. Benimle bu mobbing durumunu 
paylaşan bir arkadaşım oldu. Partnerlerinin üzerinde otorite kullanmak istediğini her konuda 
yönlendirme yoluna gittiğini anlatmıştı.” [K5], “Başka bir kurumda çalışan bir arkadaşım 
mobbingden mağdur olmuştu. Bana uzun süredir iş arkadaşlarının kendine iyi 
davranmadığını, kendisi hakkında kinayeli konuştuklarından bahsediyordu. Kendisini çok 
kötü hissettiğini söylüyordu… Aslında çok da iyi eğitimli bir kişiydi ve öğrencileri arasında 
da oldukça popülerdi. Geçenlerde işten çıkarılmış…” [K17], “…özellikle vakıf 
üniversitelerinde çalışma şartları ağır. Sempozyum veya kongreye katılmak için izin 
alabilmek zor. Ders yükü ağır olduğu ve genellikle doktora ve yüksek lisans programlarına 
devam edebilmek için ya izin verilmiyor ya da izin verilse bile ders yükü veya sorumluluk 
hafifletilmiş olmadığı için okutmanın işi çok zorlaşıyor… Yöneticiler ise daha çok kendilerini 
önemsiyor. Eğer sorumlunuz ile aranız iyi ise işleriniz çok iyi ama değişe her şey çok kötü… 
Bu nedenle bana göre yönetici ile çalışan arasındaki ilişki daha yakın olduğu için özelde 
daha fazla görülmekte.” [K7], “Devlet üniversitelerinde de karşılaşılabilir. Ancak vakıf 
üniversitelerinde işten çıkarma veya sözleşme yenilememe durumu daha sık yaşandığı için 
mobbing daha fazladır.” [K10]. Devlet üniversitelerinde çalışan bazı katılımcı görüşleri ise şu 
şekildedir: “Devlette sanki biraz daha fazla var gibi. Yani en azından ben öyle gördüm...” 
[K20], “ Açıkçası benim idealim herhangi bir üniversitede okutmanlık yapmaktı. 
Yükseköğretim olduğu için bir üniversitede kariyerime başlamak benim için çok önemli. 
Dolayısıyla fark gözetmeksizin ister devlet ister vakıf üniversitesi olsun ben bir şekilde 
kariyerime okutmanlık alanında yükseköğretim kurumunda başlamak istediğimi söyledim 
kendi kendime. Dolayısıyla hani başvuru yaparken kurum gözetmedim.  Kariyerimdeki 
hedefim böyle bir kıstas ayrım yoktu. Şansıma da vakıf üniversitesinde başladım. İşimi tam 
anlamıyla yapabileceğim bir ortamın olması yükseköğretim kurumu olması önemli benim için. 
Ancak vakıf üniversitelerinde karşılaştığım durumlar yüzünden bu durumun daha çok vakıf 
üniversitelerinde olduğunu düşünüyorum” [K18], “Bence her iki kurumda da bu sorun var. 
Devlette özele göre kısmi olarak daha az olsa da ikisinde de görülebiliyor.” [K8], “Sadece 
özel üniversitelerde değil birçok özel iş yerinde mobbing uygulanmaktadır.” [K9].  
Katılımcıların bazıları çalışma hayatlarında hiç mobbinge maruz kalmadığını veya tanık 
olmadığını ifade etmiştir (3/20).  

4.4. Katılımcıların Mobbinge Maruz Kalma Karşısındaki Başa Çıkma Stratejilerine 
Dair Bulgular 
Katılımcıların mobbinge maruz kalma karşısındaki başa çıkma stratejilerine dair bulgular 
Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Mobbinge Maruz Kalma Karşısında Başa Çıkma Stratejilerine Dair Katılımcıların 
Görüşleri 

Katılımcı Görüşleri f 
Kabullenmek/ Yok Sayma 10 
Savaşmak/ Mücadele Etmek  8 
İstifa Etmek 2 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların bazıları mobbing davranışı ile 
karşılaştığını başa çıkma stratejisi olarak durumu kabullenmeyi ve sessiz kalmayı tercih 
ettiklerini belirtmiştir (10/20). Bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: “Mesela 
duymamazlıktan gelirdim… Eğer sağlıklı bir tepki ise eleştiri gibi bir şey ise tepkim daha 
farklı olurdu.” [K1], “Daha önce söylediğim gibi Bunu kendine bir tehdit olarak görenler de 
vardı. Bu sene böyle bir şeyle karşılaşmadım ama geçen sene iki koordinatörümüz vardı. Bir 
idari diğeri de akademik koordinatör. İdari koordinatör üniversitenin dış ilişkiler ofisinde de 
görev alan bir kişi idi. Bizim ilişkilerimiz çok iyi idi. Bir arkadaşımla birlikte çalışma 
disiplinimizi beğenen birisi idi. Bize uluslararası bir projede görev alma teklifinde bulundu 
bizde kabul ettik. Güzel bir iş çıkardık. Yabancı misafirleri ağırladık öğrencilerimizle 
buluşturduk. Her şey gayet güzel gidiyordu. Bu proje yönetilirken işimizi de bir kenara 
atmadık. İşimizi derslerimizden arta kalan zamanlarda yürütüyorduk. Ama tabii idari 
koordinatör ve akademik koordinatör arasında bir rekabet ve duygusal anlamda bir 
kıskançlık vardı. Bu bize pekiyi yansımadı. Bizim idari koordinatörümüz ile iyi diyalog 
halinde olmamız akademik koordinatörümüzü inanılmaz derecede hiddetlendirdi. Bu rekabeti 
ve sorunları kendi aralarında çözmek yerine bize yönlendirildi. Ben dersimi yapmış olduğum 
halde dersime girmemiş muamelesi yapıldı, aldığım yoklamaları ve ders içeriklerinin uygun 
olmadığı bunu rektöre kadar imzalı olarak bildireceğini bana tehdit vari bir mail atıldı. Beni 
şok etti. Bende e-postaya cevap verdim. Bunu bana yazan koordinatörüm sınıflarda 
kameraların olduğunu bile bile bir uyarıda bulundu. Bende yoklamada var olan öğrenci 
ifadelerinin alınmasını ve kamera kayıtlarının incelenmesini istediğimi yazdım. Sonra bana 
geri dönüşte bulunulmadı… Bir ara bu durumu YÖK’e bildirmeyi düşünmüştüm. Çünkü 
ortada gözle görülür derece yazılı ve kayıtlı belgeler vardı... Ama susmayı tercih ettim.” [K6], 
“… Daha önce de bahsettiğim gibi çalışmış olduğum ve şu an çalıştığım vakıf üniversitesinde 
kılık kıyafete, saç ve makyaja önem veriliyordu. Yönetim tarafından bu yönde hiçbir uyarı 
yapılmasa da çalışanlar kendi aralarında bir standart tutturuyorlar. Uymayanlara yüze karşı 
değil ama arkadan eleştiride bulunuyorlar. Ben buna şahit oldum ve eleştirilere kendim de 
maruz kaldım. Ama böyle şeylere önem vermediğim için deyim yerindeyse söylenenler bir 
kulağımdan girdi diğerinden çıktı (gülüyor)” [K10] şeklinde belirtmişlerdir. 

Buna karşın bazı katılımcılar ise savaşmayı ve sesini duyurmaya çalışmayı tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir (8/20). Bazı katılımcı görüşleri şu şekilde ifade etmişlerdir: “Genelde 
tepkilerimi gösteren bir insanım o anda da hemen karşı yorumumu yaparım… En azından çok 
da fazla kişisel olarak çözmeye çalışmam hemen yasal gereklilikleri uygularım diye 
düşünüyorum.” [K4], “İdare ile paylaşmak yerine hukuksal yolu denerdim.” [K5], “Öncelikli 
olarak ben, bu durumu uygulayan kişi ile konuşurum. Eğer çözülemiyor ise üst yöneticiye 
durumu açarım. Bu durum hala devam ediyor ise yasal yollara başvuru yapabilirim.” [K7], 
“Hakkımı daha üst mercilerde ararım. Rektörlüğe ya da YÖK’e şikâyet ederim.” [K8], “Önce 
muhatabım olan kişiyle durumu çözmeye çalışırım. Eğer kötü muamele devam ederse dava 
falan açarım.” [K9], “Baştan sessiz kalmayı tercih ederim, çünkü huzursuzluk çıkmasını 
istemem. Ama baktım uzuyorsa arkasında durur, elimden geleni yaparım” [K2]. 

Bazı katılımcılar ise savaşarak veya susarak sessiz kalmak yerine işlerinden istifa 
edebileceklerini belirtmişlerdir (2/20). Bir katılımcı bu durumun zorluğunu şu şekilde ifade 
etmiştir: “Burada vereceğiniz iki tepki var; ya mecburiyetten çekeceksiniz ya da rest çekip 
görevi bırakacaksınız, ben ikincisini yapardım başka alternatif yok” [K20]. Bir başkası ise 
“ben daha önce bu sebepten dolayı istifa ederek buraya geldim” demiştir.  
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4.5. Mobbinge Maruz Kalma Durumunda Katılımcıların Sahip Oldukları Yasal Hakları 
Hakkındaki Bilgilerine Dair Bulgular 
Katılımcıların sahip oldukları yasal hakları (mobbinge maruz kalma durumunda) hakkındaki 
görüşlerine dair bulgular Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7: Katılımcıların Sahip Oldukları Yasal Haklarına Dair Görüşleri 

Katılımcı Görüşleri f 
Hayır, Yok 18 
Evet, Var 2 

Tablo 7’de görüldüğü gibi katılımcıların neredeyse hepsi mobbing davranışı ile karşılaşma 
durumunda sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilerinin bulunmadığını belirtmiştir 
(18/20). Bazı katılımcıların görüşleri ise şu şekildedir: “Hayır, bilgim yok.” [K1], “Yani 
hiçbir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla sadece avukata gidip, sorgulamak olur. Klasik, 
başınıza gelmeden önce haklarınızı araştırmazsınız. Kısacası hiç bir fikrim yok.” [K3], 
“Hayır tam olarak bilmiyorum. Ama mutlaka yasal haklarımın olduğunu düşünüyorum. Bu 
çok ciddi ve yaralayıcı bir konu, böyle bir konuda yöneticilerin veya idarecilerin yararlı 
olabileceğini düşünmüyorum. Onlarla çözmeye çalışmazdım” [K5], “Açıkçası benim hiçbir 
bilgim yok. İş yerinde bu tarz durumların işçinin hakkı olduğunu bilmiyordum. Bunu da 
tecrübesizliğime veriyorum. Beni bu konuda uyaran, bu konular hakkında bilgisi olan 
arkadaşımdı. Bana o söylemişti. Bu durum mobbingdir… Senin şuna hakkın vardır. 
Kanunlarda yasalar bunlar yazıyor, sen gerekli şikâyeti yapabilirsin demişti.” [K6]. 
Bu duruma karşın katılımcıların bazıları sahip oldukları yasal hakları (mobbinge maruz kalma 
durumunda) konusunda bilgisinin olduğunu ifade etmiştir (2/20).  

 
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmaya katılan katılımcılar mobbing davranışının temellerinde ego, kişilik problemi, 
deneyimsizlik-tecrübesizlik, rekabet, cinsiyete dayalı bastırılmış güdüler olduğunu 
düşünmektedirler. İş yaşantısında astlık üstlük ilişkisi bulunmayan, yatay seviyedeki 
ilişkilerle birbirine bağlı olan okutmanlar üzerinde yapılan bu çalışmada, mobbing 
davranışının yatay ilişki ağları içerisinde de görülebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 
literatürde Temizel’in (2013: 202) Türk hukuk sistemi içerisinde mobbing incelediği 
çalışmasında ‘iş arkadaşlarına’ yönelik mobbingin görülebileceği bulguları ile uyuşmaktadır. 
Bu bağlamda mobbing yatay ilişki ağları içerisinde de var olan bir olgudur.  

Katılımcıların ‘ego ve kişilik problemlerine’ yaptıkları atıflar mobbingin psikolojik alt 
yapısını anlamlandırma adına bulgular sunmaktadır. İlgili literatürde mobbing uygulayan 
bireylerin kişilik yapıları incelendiğinde; (1) antipatik, (2) vazgeçilmez olduğuna inanan, (3) 
narsist kişilik özellikleri gösteren, (4) paranoid kişilik özellikleri gösteren, (5) baskıcı, (6) 
düşmanca duygular besleyen, (7) kendi normlarını örgütün normları halinde kabul ettirmeye 
çalışan, (8) önyargılı, (9) ben merkezci, (10) kötü, (11) çalışkan, (12) ilgi görmek isteyen, (14) 
çatışmacı olmaları (Leymann, 1990, 1996; Davenport, Schwartz ve Elliott, 2003: 38; Lewis, 
2003) gibi özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir.  Bu araştırmanın bir sonucu olarak 
‘ego’ kavramının (olumsuz özelliklerinin) mobbing uygulayan bireylerin kişilik özellikleri 
içerisinde yer alabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda literatürdeki çalışmalar ile 
(Leymann, 1990; 1996; Vartia, 1996; Salin, 2003; Wornhamm, 2003; Tutar, 2004; Tınaz, 
2006; Gökçe, 2016) benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  
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Psikanaliz kuramın kurucusu Sigmund Freud’a göre insan davranışlarının kaynağında 
bilinçdışı güdüler veya dürtüler yatmaktadır. Kişilik ise id, ego ve süperego denilen üçlü bir 
yapının etrafında oluşmaktadır. Sürekli doyum arayan ve bilinç dışı istek ve güdülerden 
beslenen ‘id’e karşı; idin isteklerini güvenli bir şekilde doyurmak için daha rasyonel karar 
veren ve kontrol uygulayan bir ‘ego’ bulunmaktadır. Süperego ise doğuştan gelmeyen ve 
davranışların ahlaki uygunluğunu belirleyen bir kontrol gücü olarak işlev görmektedir 
(Morris, 2002: 456-459). Bu bağlamda id ve süperego arasında kalmış olan ego, “kişisel 
hazlar” ve “toplumsal normlar” arasında durmaktadır. Süperegonun, “kontrol edici” 
(toplumsal normlara atfedici) özelliğinin etkisini kaybetmesi durumunda ise id baskın gelerek 
bireyi haz ve güdülerini tatmin için eyleme sürüklemektedir. Bu durumun bir sonucu olarak 
toplumsal normlara yeterince bağlı olmayan bireyler, çalışma yaşantısında egonun olumsuz 
özelliklerine atfedilen mobbing davranışını gösterebilmektedir. Literatürde de olduğu gibi 
araştırma bulguları A tipi kişilik özellikleri ile ego’nun ilgili olduğunu göstermektedir. 
Mobbing uygulayıcılarının daha fazla baskı ve denetimin yanı sıra kişisel hazlarını tatmin 
etme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. 
Araştırma bulgularına göre katılımcılar maruz kalınan mobbingin en büyük etkeninin mesleki 
deneyimlerinin az olması olduğunu düşünmektedirler. Meslekte uzun süre geçiren bir 
okutman kendisini mesleğinde bir usta olarak ve yeni gelen okutmanları ise deneyimsiz bir 
çırak olarak kabul etme eğilimi göstermekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu usta çırak 
ilişkisi “kötü usta çırak ilişkisi” metaforu ile tarif edilebilir. Tecrübeli ve mesleki anlamda 
daha bilgili olduğunu değerlendiren okutmanların mobbingi bir iktidar aracı olarak kullandığı 
değerlendirilmektedir. Araştırmanın bu bulgusu Ertürk (2005) ve Akpınar (2015) ile zıtlık 
göstermesine karşın, Acar ve Dündar’ın (2008) ve Özyer ile Orhan’ın (2012) örgütlerde 
yapmış olduğu çalışmaların ‘yaş ve mesleki tecrübe ilerledikçe mobbing ile karşılaşma sıklığı 
düşmektedir’ bulgusu ile paralellik göstermektedir. Çalışmalardaki bu farklılaşmanın nedeni, 
örneklemlerin farklı gruplar üzerinden oluşturulması olduğu değerlendirilmektedir.  

Bir başka sonuç olarak katılımcılar, cinsiyet değişkeni açısından, erkeklerin mobbinge maruz 
kalma riskinin kadınlarınkinden, nispeten daha az olduğunu düşünmektedir. Özellikle bir 
katılımcının, “… Bence mobbingde bir cinsiyet muhabbeti de maalesef var, o yüzden bende 
erkek olduğum için hiç mobbing görmedim” [K9] sözü bu anlamda dikkat çekici bulunmuştur. 
Bu durum ise literatürde bulunan akademisyenler üzerine uygulanan cinsiyet temelli 
ayrımcılık bulguları farklı örneklemlerdeki cinsiyet değişkenini konu alan çalışma bulguları 
(Di Martino ve diğerleri, 2003; Salin, 2003; 2005; Scutt, 2005; Kelly, 2006) ile uyumludur.  

Katılımcıların, mobbing davranışının vakıf üniversitelerde daha sık ve şiddetli görüldüğü 
konusunda düşünceleri bulunmaktadır. Bu durumun nedeninin ise vakıf üniversitelerinin 
doğasından kaynaklanan bir yapısal sorun olduğu değerlendirilmektedir. Bireylerin gerek 
performansları gerekse de herhangi bir neden gösterilmeksizin, iş akdi fesh edilerek işten 
çıkartılması devlet üniversitelerine göre daha kolaydır. Bu nedenle mobbinge maruz kalan 
okutmanların işten çıkartılmamak için mobbinge maruz kaldıklarında bu durumu kabullenerek 
sesiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bir katılımcı ise mücadele etmektense işten 
ayrılabileceğini ifade etmiştir. Bu durumda, Leyman ve Gustafsson’un (1996) da, mobbinge 
maruz kalma sürecinde mağdurun yaşayacağı son aşama olarak tanımladığı işten çıkarılma 
durumunu, bazı okutmanların peşinen kabul ettiği sonucuna ulaşılmıştır.   

Bir mobbinge maruz kalma durumunda sahip oldukları ve kullanabilecekleri yasal hakları 
konusunda hiçbir katılımcının yeterli bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tüm bu bulgular doğrultusunda mobbing davranışının önlenmesi konusunda genel bir 
yaklaşım sergilemek oldukça güçtür. Fakat araştırma neticesinde elde edilen bulgular kendi 
içerisinde birtakım ipuçları taşımaktadır. Bu ipuçları kapsamında şu öneriler sıralanabilir: 

 Çalışma sonucunda okutmanların mobbinge uğramaları durumda yasal hakları 
konusunda yeterli bilgileri bulunmadığı belirlendiğinden okutmanlara ve idarecilere 
mobbing davranışının hukuki çerçevesi hakkında bilgi verilerek iç denetim sistemi 
kurulabilir. 

 Mobbinge uğrayan bireylerin çoğunlukla deneyimsiz ve tecrübesiz olduğu 
belirlendiğinden meslek yaşantı deneyimi az olan personele hizmet içi eğitimler ve 
meslek yol haritaları sunularak kariyer gelişimleri desteklenebilir.  

 Meslekten ayrılmayı isteyen bireylerin, istemli tercihlerindeki örtük nedenlerin 
idareciler tarafından sorgulanmasının kurum içi örgüt kültürünü sağlamada fayda 
sağlayabilir. Bu sayede daha şeffaf bir çalışma ortamı inşa edilebilir. 

 Mobbing ile kurumsal olarak mücadele etmek adına kurum içi Rehberlik Danışma 
Merkezleri ve sosyal destek birimleri etkin olarak kullanılabilir.  

Akademisyen ve mobbing olgusunun konu alındığı bu çalışma gerek zamansal gerekse 
katılımcı sayısı itibari ile sınırlıdır. Bundan sonraki çalışmalarda katılımcı sayısı arttırılarak 
daha derinlemesine veriler elde edilebileceği çalışmalar yapılabilir. Bunun yanı sıra diğer 
akademik grupları (araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar) konu alan 
çalışmaların sayısı arttırılarak karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.  
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BİTLİS KÜFREVİ TEKKESİNİN AĞRI'DAKİ TEMSİLCİLERİ VE ŞEHRİN İLMÎ 

VE MANEVÎ HAYATINA TESİRLERİ  
Abdulcebbar KAVAK* 

 
Öz 

Anadolu’da medrese ve tekkeleriyle ilim, ahlak ve maneviyatı toplumsal alanda en yoğun hisseden şehirlerden biri 
Bitlis’tir. Tasavvufun kurumsallaşmasıyla beraber pek çok tarikat mensubu Bitlis’te faaliyet yürütmüştür. On 
dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ise Nakşibendiyye tarikatına ait medrese ve tekkeler, Bitlis’in toplumsal yapısına 
yeniden dinamizm kazandırmıştır. Bunlardan biri olan Küfrevî Tekkesi’nin faaliyetleri Bitlis şehrinin sınırlarını 
aşarak Ağrı ve çevresini de etkilemiştir. Ağrı’da Küfrevî Tekkesi mensupları müderris kimlikleriyle ilim ve 
tedrisatla uğraşırken, mutasavvıf kimlikleriyle de İslam ahlak ve maneviyatının yaygınlaşmasına ve toplumsal 
birlik ve beraberliğe öncülük etmişlerdir. Bu makalede Bitlis Küfrevî Tekkesi’nin sahip olduğu ilmî gelenek ve 
manevî misyonu, Ağrı’da temsil eden şahsiyetleri ve bunların toplumsal hayata tesirlerinden bahsedeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Küfrevî Tekkesi, Bitlis, Ağrı, Küfrevî Şeyhleri. 

 

THE REPRESENTATIVES OF BITLIS KUFREVI LODGE IN AĞRI AND THEIR INFLUENCE ON 
THE SCIENTIFIC AND SPIRITUAL LIFE OF THE CITY 

 

Abstract 

Bitlis is one of the cities in Anatolia featuring the most intense social, moral and spiritual aspects of madrasa and 
dervish lodges. Along with the institutionalization of Sufism, many members of the lodges did activities in Bitlis. 
In the first half of the nineteenth century, the madrasah and lodges of the Naqshbandiyya sect brought back 
dynamism to the social structure of Bitlis. The activities of the Kufrevî Lodge, one of them, has also affected Ağrı 
and its surroundings by crossing the borders of the city of Bitlis. While the members of Kufrevi Lodge in Ağrı 
dealt with science and education with their identity as müderris, they pioneered the spread of Islamic morality and 
spirituality and social unity and solidarity with their Sufi identity. In this article, we are going to talk about the 
personalities and their effects on social life that represent the scientific tradition and spiritual mission of Bitlis 
Kufrevî Lodge in Ağrı. 

Keywords: Kufrawi Lodge, Bitlis, Ağrı, Sheikhs of Kufrawî. 

 

GİRİŞ 
Bitlis Anadolu’nun tasavvufî açıdan en zengin şehirlerinden biridir. Şehir merkezinin yanısıra 
Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak (Norşin) ilçelerinde pek çok tarikat mensubunun faaliyet 
yürüttüğü önemli bir ilim kültür merkezi olmuştur. Bu meyanda Bitlis ve kazalarında farklı 
tarikatlara ait yirmi bir tekke ve zaviyeden bahsedilir. Şeyh İbrahim Zaviyesi, Abdülgafûr 
Efendi Tekkesi, Seyyid Ahmed Şirevî Tekke ve Zaviyesi ile Kayseri Tekkesi Şer’iyye 
defterlerinde isimleri geçen irfan merkezleridir (Akot, 2011: 24-25). 

Bitlis’te faaliyetleri görülen tarikatlar içinde Kâdiriyye, Sühreverdiyye, Nurbahşiyye, 
Halvetiyye ve Nakşibendiyye tarikatları en yaygın olanlardır. Bu tarikatlara mensup 
şahsiyetlerden bir kısmının isimleri adeta Bitlis’le özdeşleşmiştir. Tebriz’de zaviyesi bulunan 
Nurbahşiye tarikatı şeyhi Hüsameddin Ali Bitlisî (ö. 900/1495) (Bursalı Muhammed Tahir, 
1333: I, 58) ile oğlu bilge ve mutasavvıf tarihçi İdrîs-i Bitlisî (ö. 926/1520), (Özcan, 2000: XXI, 
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485) hem Kâdiriyye hem de Nakşibendiyye tarikatına mensup olan Şems-i Bitlisî (ö. 
1200/1788) ile Kâdiriyyenin Müştakiyye şubesine adını veren ve daha çok Muştak Baba diye 
tanınan Şeyh Mustafa Muştak Bitlisî (ö. 1247/1831) bunlardandır. (Vassâf, 2011: I, 157; Bitlisî, 
1992: 54-55; Akot, 2011: 29-31) Sühreverdiyye tarikatı şeyhlerinden Şeyh Ahmed Lur Baba 
(ö. 715/1315), Şeyh Hüseyin Ahlatî (ö. 808/1405), Halvetiyye şeyhlerinden Şemsüddin Ahlatî 
(ö. 1085/1674) gibi mutasavvıflar da Bitlis’in Ahlat kazasında faaliyet yürütmüşlerdir. 
(Birifksni,2011: 93-145) 

Şehrin tasavvufî hayatında her dönem varlığını sürdüren Kâdiriyye tarikatı mensupları, on 
dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren tasavvufî faaliyet alanını Nakşibendiyye tarikatı 
mensuplarıyla paylaşmak zorunda kalmışlardır. Şehrezorlu Mevlânâ Hâlid’in Şemdinli’de 
görevli halifesi Seyyid Taha’dan el alan Seyyid Sibgatullah Arvâsî (ö. 1287/1870), Şeyh 
Muhammed Küfrevî (ö. 1315/1898)ile Seyyid Sibgatullah’ın talebelerinden Şeyh 
Abdurrahman-ı Tâğî (ö.1304/1886), Bitlis’i doğrudan etkilerken, Seyyid Taha’nın Van’ın 
Bahçesaray ilçesinde Arvas Medresesinde görevli halifesi Seyyid Fehim Arvasî, faaliyetleriyle 
dolaylı olarak Bitlis’te etkili olmuştur.  

Bitlis’te kurulan Hizan Tekkesi, Norşin Medresesi, Ohin Medresesi ve Küfrevî Tekkesi gibi 
Nakşibendî-Hâlidî tekkelerinin faaliyetleri sadece Bitlis’le sınırlı kalmamış çevre illeri de 
etkilemiştir. Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ı içine alan geniş bir alanda etkili olan 
bu ilim ve maneviyat merkezlerinden Küfrevî Tekkesi, Ağrı’nın manevî hayatında ayrıcalıklı 
bir yeri bulunmaktadır. Şeyh Muhammed Küfrevî, Bitliste kurduğu Küfrevî Tekkesi yoluyla 
Ağrı ve çevresini en çok etkileyen Nakşibendî-Hâlidî şeyhi olurken, içinde oğlu ve bazı 
torunlarının da yer aldığı Küfrevî şeyhlerinin faaliyetleri, kendisinden sonra Ağrı’nın birçok 
ilçesinde artarak devam etmiştir. 

 

1. KÜFREVÎ TEKKESİ 
Bitlis Küfrevî Tekkesi Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Muhammed Küfrevî tarafından 
kurulmuştur. Aslen Kufra(Şirvan)lı olduğu için kendisiyle beraber postnişini olduğu tekke de 
Küfrevî nisbetiyle tanınmıştır. Hakkârili Seyyid Taha’nın yanında seyr ü sülûkünü tamamlayan 
Şeyh Muhammed Küfrevî, irşad izni aldıktan sonra Bitlis’e yerleşmiş ve orada Doğu 
Anadolu’daki en etkin Nakşibendî irfan merkezlerinden birinin temelini atmıştır. 

Bitlis’in Hizan beldesinde irşad faaliyetleri yürüten Seyyid Sibğatullah Arvâsî ve halifelerinin 
faaliyetleri, Bitlis ve çevresindeki şehirlerle beraber daha çok Suriye’ye kadar uzanan bölgede 
yoğunlaşırken, Şeyh Muhammed Küfrevî ve halifeleri Bitlis’in kuzeyinde Muş ve Erzurum’a, 
doğusunda ise Van gölü havzasının kuzey kesimlerinden İran sınırına kadar olan bölgede 
faaliyetlerini teksif etmişlerdir. 

Doğu Anadolu’dan pek çok ilim talebesi tasavvufî eğitim için Küfrevî Tekkesi’ne gelmişlerdir. 
Bu talebelerden onlarcası icâzet alarak farklı şehirlerde irşad faaliyetlerine başlamışlardır. 
Nakşibendî-Hâlidî mensuplarından Ketencizâde olarak tanınan Hafız Mehmed Rüşdi 
Efendi’nin kaleminden dökülen şu manzum satırlar, Küfrevî Tekkesinin hem Hz. Ebûbekir 
(ra)’e uzanan tarikat silsilesine hem de pek çok ilim erbabı ve devlet ricalinin teveccühüne 
mazhar olduğuna işaret etmektedir. 

Ser-i şâha metaf oldu dilâ dergâh-ı Küfrevî 
Tarîk-i Hazret-i Sıddik’dir bil râh-ı Küfrevî (Kutlu, 2006: 24). 
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Şeyh Abdurrahman Küfrevî, Şeyh Abdülbaki Küfrevî, Şeyh Abdülhadi Küfrevî, Şeyh 
Muhammed Emin Bitlisî, Hâce Muhammed Lütfî Efendi (Alvarlı Efe), Mola Yusuf Malazgirtî,  
Molla Mustafa Gevherî, Seyyid Abdülaziz Âbirî,  Halife Şeyh Süleyman Patnosî, Halife Şeyh 
Ramazan Tutakî, Şeyh İbrahim Kopî, Şeyh Fethullah Kopî, Halife Yusuf Kağızmanî, Halife 
Zeynelabidin Kağızmanî, Halife Molla Ahmed Çaldıranî, Molla Muhammed Mutkî, Şeyh 
Şemseddin Kaşûrî, Molla Abdullah Kazanî, Halife Abdülhamid Üsküdarî, Halife Mahmud 
Erzincanî, Şeyh Abdülbari Küfrevî, Molla Numan Karsî bu tekkede yetişen çok sayıda 
mutasavvıftan bazılarıdır. (Korkusuz, 2010: 35; Küfrevî, 2013: 21-22)  

Uzun yıllar hizmet veren Küfrevî Tekkesi Rusların Bitlisi işgal ettikleri 1917 yılında tahrib 
edilmiştir. Fakat devlet ricalinin ilgi ve teveccühü ile ayrılan resmi tahsisat sayesinde, tekke 
yeniden onarılmıştır. (BOA, DH.KMS, 1335, Dosya no: 43, Gömlek no: 32)  

1.1. Küfrevî Tekkesi Postnişînleri 
Küfrevî Tekkesi’nde postnişin olanlar içinde kurucusu Şeyh Muhammed Küfrevî, Abdülhâdî 
Küfrevî (ö. 1914), Abdülbâki Küfrevî (ö. 1943) ve Şeyh Nesim Küfrevî (ö. 1950) yer 
almaktadır. (Lütfî, 2013: 50; Korkusuz, 2010: 34-35) 

1.1.1. Şeyh Muhammed Küfrevî 
Ketencizâde Hafız Mehmed Rüşdi Efendi’nin “Semiyy-i Fahr-i âlem” (Kutlu, 2006: 24-25) 
diye vasfettiği Şeyh Muhammed Küfrevî, 1191/1777 yılında Siirt’e bağlı Kufra/Şirvan 
ilçesinde doğmuştur. Şark Medreselerinin iki büyük şahsiyetinden aldığı derslerle medrese 
tahsilini tamamlamıştır. Bunlar Siirt’in Hamid Ağa Medresesi’nin müderrisi Molla Halil es-
Siirdî ile Bayazıt Sancağındaki Celalî Medresesinin müderrisi Molla Muhammed Celalî’dir. 
(Korkusuz, 2010: 33) 

Medrese tahsilini ikmal ettikten sonra tasavvufa yönelen Muhammed Küfrevî, seyr ü sülûkünü 
dönemin en aktif Nakşibendî şeyhlerinden biri olan Seyyid Taha Hakkâri’nin yanında 
tamamlamıştır. İrşad izni aldıktan sonra görevlendirildiği Bitlis şehrine giderek ve Küfrevî 
Tekkesi’nin temelini atmıştır. Nehri Tekkesinde birlikte tasavvufî eğitim aldıkları Seyyid 
Sibğatullah ile beraber Bitlis’te başlattıkları irşad faaliyetlerinin sinerjisi Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun sınırlarını aşarak Osmanlı hâkimiyetindeki diğer bölgelere kadar yayılmıştır. 

123 yıl gibi uzun bir ömür süren ve yüzlerce talebe ve halife yetiştiren Şeyh Muhammed 
Küfrevî, yaklaşık bir asırlık ilim ve tasavvuf hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Bitlis 
şehrinde 1316/1898 yılında vefat etmiştir. (Korkusuz, 2010: 33-34; Küfrevî, 2013: 21-23) 

1.1.2. Şeyh Abdülhâdi Küfrevî 
Şeyh Muhammed Küfrevî’nin en büyük oğludur. Şeyh Abdülhâdî Küfrevî babasının vefatından 
sonra yerine posta oturmuştur. Hazret-i Şâh olarak tanınan Şeyh Abdülhâdî, 1914 yılında vefat 
etmiş ve babasının türbesine defnedilmiştir. (Kutlu, 2006: 54) 

1.1.3. Abdülbâki Küfrevî 
Şeyh Abdülbaki Küfrevî 1872 yılında Bitlis’te doğmuştur. Medrese tahsiliyle beraber tasavvufî 
eğitimini Küfrevî Tekkesinde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul’a giden Şeyh Abdülbaki, 
orada irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. İçinde Sultan İkinci Abdülhamid’in de yer aldığı üst 
düzey devlet ricaliyle tanışmıştır. (Kutlu, 2006: 54) 

http://www.akademikbakis.org/


 

       AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 

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  

351 
 

Cumhuriyet dönemi öncesi 1916 yılında kendisini Bitlis’te ziyaret eden Mustafa Kemal 
Paşa’yla başlayan görüşmeleri 1922 yılına kadar mektuplaşmalarla devam etmiştir. (Kutlu, 
2006: 64-65) Birinci Dünya Savaşı yıllarında Küfrevî Tekkesinde postnişin olan Şeyh 
Abdülbaki Efendi, tekke mensuplarıyla beraber Ruslara karşı savaştığı için Osmanlı Devleti 
tarafından “Mecidi Nişanı” ile taltif edilmiştir. (BOA, İ..DUİT, 1335, Dosya no: 61, Gömlek 
no: 33)  

Şeyh Abdülbaki Küfrevî 1943 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Bitlis’te babası Şeyh 
Muhammed Küfrevî’nin türbesinde bulunmaktadır. (Kutlu, 2006: 54) 

1.1.4. Şeyh Nesim Küfrevî 
Şeyh Nesim Küfrevî Şeyh Abdülbaki Küfrevî’nin büyük oğludur. İlim ve tasavvuf eğitimini 
Küfrevî Tekkesinde almıştır. Küfrevî Tekkesinin dördüncü postnişinidir. 1950 yılında vefat 
etmiş ve dedesi Şeyh Muhammed Küfrevî’nin türbesine defnedilmiştir. (Kutlu, 2006: 54) 
Erzurum’da Küfrevî Tekkesinin en aktif temsilcilerinden olan ve Alvarlı Efe olarak tanınan 
Hâce Muhammed Lütfî (ö. 1956), mürşidi Şeyh Muhammed Küfrevî’ye çok benzeyen torunu 
Şeyh Nesim Küfrevî için “Mir’ât-ı ceddidir” diyerek methetmiştir (Lütfî, 2013: 50). 

 
2. KÜFREVÎ TEKKESİ'NİN AĞRI'DAKİ TEMSİLCİLERİ 
Şeyh Muhammed Küfrevî ile vefatından sonra Küfrevî Tekkesinde posta oturan Nakşibendî 
meşayıhının yetiştirdikleri halifelerden, Ağrı ve çevresine görevlendirilenlerin büyük 
çoğunluğu bilinmektedir. Fakat hepsinin tespiti ciddi bir alan çalışması gerektirdiğinden şu an 
zor gözükmektedir. Özellikle tarikat icazetlerinin günümüze kadar korunamaması, bazı 
şahsiyetlerin Küfrevî Tekkesine mensubiyetlerinin tespitini zorlaştırmaktadır. Bununla beraber 
bu makalede isimleri tespit edilen mutasavvıflar bile Küfrevî Tekkesinin Ağrı’daki ağırlığını 
göstermesi açısından önemlidir. 

Küfrevî Tekkesinin faaliyetlerini Ağrı ve ilçeleri bazında ele aldığımızda, Patnos ilçesi ilk 
sırada yer alırken, onu sırayla Ağrı merkez, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinin takip ettiği 
görülür. Ağrı ve ilçelerinde faaliyet yürüten Küfrevî şeyhlerinden isimlerini tespit 
edebildiklerimiz şunlardır: (Bilici, 2005: I, 146) 
Ağrı Merkezde Halife Tahir, Halife İsmail, Halife Abdülmecid, Molla Muhammed Kâsorî, 
Molla Abdülkadir Nadir Azîzî.  

Patnos ilçesinde Şeyh Abdullah Küfrevî, Şeyh Abdülvehhâb Küfrevî, Şeyh Süleyman Patnosî, 
Şeyh Salih Patnosî, Halife Hasan Küçük Patnosî, Halife Ali Patnosî, Molla Abdülkerim Yıldız, 
Mola Abdülhadi Sayır. 

Tutak İlçesinde Şeyh Abdülaziz Abirî, Şeyh Ramazan Tutağî, Halife Ali Tutağî, Molla Ahmed 
Cengiz Tutağî, Molla Ahmed Revânî, Molla Ömer Gülle Tutağî. 

Eleşkird ilçesinde Şeyh Abdülbarî Küfrevî, Halife Halit Eleşkirdî.  

Hamur ilçesinde Halife Abdülkerim Hamurî.  

Bu şahsiyetlerden bazılarının hayatı ve faaliyetleri hakkında vefat tarihlerini esas alarak daha 
detaylı bilgi verelim. 
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2.1. Şeyh Abdülaziz Abirî 
Şeyh Abdülaziz Abirî Kadiriyye tarikatı mensubu olan Şeyh Ali’nin oğludur. Medrese tahsili 
hakkında malumatımız bulunmamaktadır. 

Tasavvufî eğitim almak üzere Bitlis Küfrevî Tekkesinin postnişini olan Şeyh Muhammed 
Küfrevî’nin yanına gitmiş ve icâzet alarak halifesi olmuştur. İrşad bölgesi olarak Ağrı’ya 
görevlendirilen Şeyh Abdülaziz, Muş’un Bulanık ilçesinin Abirî köyünde ikamet etmeye 
devam etmiştir. İrşada çıktığında bir ay yahut kırk gün süren irşad faaliyetlerini tamamladıktan 
sonra tekrar Abirî köyüne dönmüştür. 

Şeyh Abdülaziz 1914 yılında Ruslara karşı cihad ederken Eleşkirt ve Tutak arasında Kılıçgedik 
mevkiinde şehit düşmüştür. Şeyh Abdülaziz Tutak ilçesine bağlı Meter köyünde defnedilmiştir. 
(Bilici, 2005: I, 145-149) 

2.2. Şeyh Abdülbarî Küfrevî 
Şeyh Muhammed Küfrevî’nin oğludur. Medrese tahsili ve manevî eğitimini babasının yanında 
tamamlamıştır. Şeyh Muhammed Küfrevî’nin halifesi olarak Ağrı’ya irşad faaliyetlerini 
yürütmek üzere görevlendirilmiştir.  

İrşad için sık sık gittiği Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 1918 yılında rahatsızlanarak vefat etmiştir. 
(Küfrevî, 2013: 105; Kutlu, 2006: 23) Misafir olduğu Fêran köyü halkı onun köylerine 
defnedilmesini arzu etmişlerdir. Ağrı Şeyh Abdülbari Küfrevî’nin hem irşad yeri hem de ebedi 
istirahatgâhı olmuştur. 

2.3. Şeyh Abdullah Küfrevî 
Şeyh Muhammed Küfrevî’nin torunudur. 1876 yılında Bitlis’te doğmuştur. Küçük yaşta 
annesini kaybettiğinden dedesi Şeyh Muhammed Küfrevî’nin yanında büyümüştür. Kur’an 
eğitimine Şeyh Süleyman’ın yanında başlamış ve dokuz yaşında hafızlığını tamamlamıştır. 

Medrese tahsiline Şeyh Muhammed Küfrevî’nin yanında başlayan Şeyh Abdullah, içinde Molla 
Halil es-Siirdî’nin torunlarından Molla Hamid’in yer aldığı çok sayıda âlimden ders almıştır. 
Hem ilim icâzetini hem de tarikat icâzetini büyük amcası Şeyh Abdülhadi’den almıştır.  

1916 yılında Bitlis’i işgal etmeye gelen Ruslarla cihad eden Küfrevî mensupları arasında yer 
alan Şeyh Abdullah Küfrevî, Ruslar tarafından esir alınmıştır. 1922 yılında esaretten kurtularak 
Ağrı’ya dönmüştür. Patnos’un Demirören köyünde açtığı medresede hem tedrisat hem de irşad 
faaliyetlerini yürüten Şeyh Abdullah Küfrevî, 1953 yılında vefat etmiş ve aynı köye 
defnedilmiştir. (Küfrevî, 2013: 106-114)  

2.4. Molla Abdülkerim Yıldız  
Molla Abdülkerim Cizre’den Ağrı’ya göç eden sûfî bir ailenin üçüncü çocuğudur. 1900 yılında 
Patnos’un Kazan köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Halife Hasan olarak tanınan âlim bir 
şahsiyettir. 
Medrese tahsili döneminde ders aldığı hocaları arasında Küfrevî şeyhlerinden Şeyh Abdülbaki 
Küfrevî, Şeyh Nesim Küfrevî ve Ohin Medresesinden Şeyh Alaaddin bulunmaktadır. Molla 
Abdülkerim ilim ve tedrisatla beraber hocalarından Şeyh Abdülbaki Küfrevî’nin yanında 
tasavvufî eğitim almıştır. Onun halifesi olarak Ağrı’nın Patnos ilçesinde irşad faaliyetlerinde 
bulunmuştur. 
Kaçmaz köyünde kurduğu medresede talebe yetiştirmeye ve irşad faaliyetlerine başlayan Molla 
Abdülkerim, bu halini ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir. Yetiştirdiği talebelerinden 
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bazıları şunlardır: Nusret Kocabay, Molla Muhammed Şoşikî, Mola Abdülbari, Molla Seyit 
Bayraktar, Mola Nadir, Selahattin Erdem. 
Molla Abdülkerim 1954 yılında vefat etmiştir. Cenazesinde Küfrevî ailesinden Şeyh Kasım 
Küfrevî de hazır bulunmuştur.  

2.5. Molla Abdülkadir Nadir Azîzî 
Molla Abdülkadir Nadir 1914 yılında Iğdır’ın Karahacılı köyünde doğmuştur. İlk eğitimini 
babası Ali b. Şano’dan almıştır. Ailesi Cizre bölgesinden Iğdır’a göç etmiş ve Molla Nadir de 
çocukluğunu orada geçirmiştir. Medrese tahsili için yola çıkan Molla Nadir, Kulûtah köyünde 
ikamet eden Molla Hasan ile Şeyh tevekkül köyünde bulunan Molla Mustafa’dan dinî ilimleri 
tahsil etmeye başlamıştır. Daha sonra Bitlis Norşin Medresesinde Molla Abdurrahman-ı 
Tağî’nin torunu Sultan Veled ile Molla Muhammed Bakî’den dersler okumuştur. Yine Ohin 
Medresesi’nde Şeyh Alaaddin’in rahle-i tedrisinde bir süre okuduktan sonra Muş’un Bulanık 
ilçesinde Molla Zahir Tendürekî ile Şeyh Cüneyd Ohînî’den dersler almıştır. Medrese tahsilinin 
sonunda ilim icâzetini Şeyh Nesim Küfrevî’den almıştır. 
Medrese tahsilini ikmal eden Molla Nadir pek çok akranı gibi tasavvufa yönelmiş ve Alvarlı 
Efe namıyla tanınan Muhammed Lütfi Efendi’den Nakşibendî-Hâlidî tarikat icâzeti almıştır. 
Tutak ilçesinin Hasûnan köyünde yaklaşık elli yıl müderrislik ve irşad faaliyetinde 
bulunmuştur. Mehmed Kırkıncı, Molla Abdülhakim Abirî, Karayazılı Molla Nûreddin, Molla 
Muhammed Diyarbekrî ve Molla Nezir Tutağî onun rahle-i tedrisinden geçen ve ilminden 
istifade eden şahsiyetlerden bazılarıdır. 
Molla Nadir, İlim ve irşadla geçen yetmiş beş yıllık bir ömrün sonunda 1986 yılında vefat 
etmiştir. (el-Çânî, 2016: 146-149)  

2.6. Molla Muhammed Kâsorî 
Ağrının saygın âlim ve mutasavvıflarından biri olan Molla Muhammed Kasorî 1925 yılında 
Urfa şehrinde dünyaya gelmiştir. Kur’an eğitimine babası Molla Kasım’ın yanında başlamış ve 
medrese tahsiline Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Mollahasan köyünde devam etmiştir. Yaklaşık 
20 yıllık bir medrese tahsilinin sonunda Şeyh Kasım Küfrevî’den ilim icazeti almıştır. Yanında 
tasavvufî eğitim de alarak Şeyh Kasım Küfrevî’nin halifesi olmuştur. 

Molla Muhammed Kasorî kendi adını taşıyan medresede daha çok ilim ve tedrisatla meşgul 
olur, derslerden sonra vaktini tefekkürle geçirirdi. (Bilici, 2005: I, 113-116)  

İrşad izni bulunmasına rağmen Molla Muhammed Kasorî’nin vaktinin büyük kısmını talebe 
yetiştirmeye harcamasının temelinde, Ağrı ve çevresinde yetişmiş din adamına olan ihtiyaç 
bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çevrede Nakşibendiyye tarikatına mensup çok sayıda 
meşayıh irşad faaliyetlerini aralıksız sürdürmekteydiler.  

Yetiştirdiği çok sayıda talebe bulunmaktadır. Molla Selahaddin Erden, Molla Necmeddin 
Aydemir, Molla Mehmed Tanır, Molla Muhammed Canşî bu talebelerinden bazılarıdır. 

2000 yılında Ağrı’ya bağlı Kasor köyünde vefat etmiştir. Kabri Kasor köyünde bulunmaktadır. 

2.7. Şeyh Abdülvehhâb Küfrevî 
Şeyh Abdullah Küfrevî’nin oğludur. 1940 yılında Patnos’un Demirören köyünde dünyaya 
gelmiştir. Babasının yanında başladığı Kur’an eğitiminin ardından medrese tahsili için dönemin 
tanınmış bazı âlimlerin medreselerini dolaşmıştır. Molla Zahir Memânî, Molla Abdülbaki 
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Sibkî, Molla Nadir Karkalıkî ders aldığı hocalarıdır. İlim tahsilinin ardından ailesinin taşıdığı 
Nakşibendî kimliğine sahip olmak için Şeyh Kasım Küfrevî’den tarikat icazeti almıştır. 

2010 yılında Ankara’da vefat eden Şeyh Abdülvehhab’ın cenazesi Patnos’a getirilmiş ve burada 
cenaze namazı kılınmıştır. Vasiyeti üzerine Malazgirt’in Bekirhan köyüne defnedilmiştir. 
(Küfrevî, 2013: 142-143) 

2.8. Mola Abdülbaki Sayır 
Molla Abdülbaki Sayır 1920 yılında Urfa’nın Harran ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Molla 
Mustafa, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden ailesiyle beraber Urfa’ya 
göç etmiş âlim bir şahsiyettir. Molla Abdülbaki Sayır 6 yaşında iken ailesi Urfa’dan Ağrı’ya 
geri dönmüştür. Babası Molla Mustafa’nın yanında başladığı Kur’an eğitimini farklı 
medreselerde aldığı derslerle devam ettirmiştir. Muş ve Bitlis illerindeki farklı âlimlerin 
yanında medrese tahsilini tamamlamıştır.  

Hocaları arasında Molla Ahmed Efendi, Şeyh Alaaddin Efendi, Şeyh Cüneyd Efendi, Molla 
Necmeddin Kodî, Molla Zahir Tendürekî, Molla Şahabeddin Kopî, Molla Ali Bitlisî ve Şeyh 
Muhammed Siirdî yer almaktadır. 

Tasavvufî eğitimine önce Erzurum’da yaşayan Alvarlı Efe’nin yanında başlamıştır. Fakat 
Alvarlı Efe onu Bitlis’te bulunan Şeyh Nesim Küfrevî’ye yönlendirmiştir. Molla Abdülbaki, 
tasavvufî eğitimini Şeyh Nesim Küfrevî’nin yanında tamamlamış ve halifesi olmuştur. Molla 
Abdülbaki, görev yaptığı yerlerde müderrislik ve irşad faaliyetlerini birlikte yürütmüştür. 

Tutak ilçesinin Ba’do köyünde imamlık yaparken, müderrislik görevini de ifa ederek pek çok 
talebe yetiştirmiştir. Bunlardan bilinenler; Şeyh Abdulvehhab Küfrevi, Ercişli Molla Ahmet 
Hevirzong, Şeyh Vahyettin Küfrevî, Molla Mahir Taşdemir ve Kutbettin Uygar. 

Patnos’un Babya köyünde görev yaptığından dolayı bu köye nispetle Molla Abdülbaki Babyî 
olarak da tanınmıştır. Şeyh Abdülbaki, 2013 yılında Van’da vefat etmiş ve Patnos Şehir 
Kabristanına defnedilmiştir.  

 
3. KÜFREVÎ ŞEYHLERİNİN AĞRI’NIN İLMÎ VE MANEVÎ HAYATINA TESİRLERİ 
Küfrevî şeyhlerinin Ağrı’nın toplumsal hayatına katkıları birden fazla alanda kendini 
göstermektedir. Öncelikle müderris kimlikleriyle ilim ve kültür hayatında meydana getirdikleri 
canlılık, dikkati çeken hususların başında yer alır. Zira Küfrevî şeyhleri bağlı oldukları 
Nakşibendî-Hâlidî tarikat geleneğinin bir özelliği olarak, irşat görevini yürüttükleri belde ve 
köylerde caminin yanına birer medrese inşa etmişlerdir. Medrese binasının yapılmadığı 
yerlerde ise camilerin bir bölümü medrese olarak kullanılmıştır. Bu şekilde Küfrevî şeyhleri bir 
taraftan o beldenin ilim ve kültür hayatına dinamizm kazandırırken, diğer taraftan okuma yazma 
oranının yükseltilmesine ve dinî bilgilerin halk arasında yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlamışlardır. Ağrı’da irili ufaklı onlarca medreseden bahsedilebilir. Bunlar içinde yaygınlık 
ve tesirleri açısından en başta bahsedilmesi gerekenler Molla Muhammed Kasorî’nin Ağrı 
Merkez Kasor köyünde kurduğu Kasor Medresesi, Molla Nadir Azîzî’nin Tutak’ın Hasunan 
köyünde kurduğu Hasunan Medresesi, Molla Abdülkerim Yıldız’ın Patnos’un Kaçmaz 
köyünde çok sayıda talebe yetiştirdiği Kaçmaz Köyü Medresesi’dir. 

Küfrevî şeyhlerinin Ağrı’daki faaliyetlerinde öne çıkan katkılarından bir diğeri, sûfî 
kimlikleriyle İslam ahlak ve maneviyatının yaygınlaşmasına öncülük etmeleridir. Sözden çok 
yaşantının etkili olduğu ahlak ve maneviyat sahasında Küfrevî mensuplarının oynadıkları 
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olumlu rol, etkisini toplumsal hayatta göstermiştir. Tasavvufî sohbet ve vaazların yanında 
Küfrevî şeyhlerinin bazı müritleriyle beraber köy köy dolaşarak yürüttükleri mobil irşad 
faaliyetlerinin müspet etkileri, fert ve aile bazında kendisini hissettirmiştir.  

Küfrevî şeyhlerinin hizmetleri sadece medrese ve tekke faaliyetleri ile ahlak ve maneviyat 
alanlarıyla sınırlı kalmamıştır. Bu zevât, kanaat önderi ve manevî kişilikleriyle toplumun 
önemli hadiseler karşısında kenetlenmesi, birlik ve beraberliğinin sağlanması ve kardeşlik 
ortamının geliştirilmesine de yardımcı olmuşlardır. 

Birinci Dünya Savaşı’nda Rusların bölgeyi işgal etmeleriyle yaşanan toplu göçler ve Ruslara 
karşı başlatılan silahlı mücadelede, Küfrevî tekkesi mensuplarının Ağrı’da Osmanlı ordusuna 
verdikleri destek oldukça anlamlıdır. Bu meyanda Şeyh Muhammed Küfrevî’nin halifelerinden 
Şeyh Abdülaziz Abirî Tutak ile Patnos arasında Kılıçgeçit mevkiinde şehit düşmüştür. (Bilici, 
2005: I, 149) Küfrevî mensuplarından Molla Muhammed Kasorî’nin üç amcası Ruslarla savaşta 
şehit düşmüşlerdir. (Bilici, 2005: I, 8)  

Küfrevî mensuplarının Ağrı’da Ruslara karşı cihada iştirakleri, hem Osmanlı devlet ricali hem 
de Ağrı halkının takdirini kazanmalarına sebep olmuştur. Bu saygın konumlarını daha sonra 
toplumun birlik ve beraberliği için kullanmaktan geri durmamışlardır. Zira her biri eğitimli bir 
müderris ve mutasavvıf olarak Ağrı halkı arasında saygın bir yer edinen Küfrevî şeyhleri, aile 
ve aşiretler arasında meydana gelen pek çok hadisede aracılık yaparak olayların büyümeden 
yatıştırılmasında olumlu rol oynamışlardır.  

 
SONUÇ 
Bitlis Küfrevî Tekkesi, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Şeyh Muhammed 
Küfrevîtarafından kurulmuş bir Nakşibendî dergâhıdır. Nakşibendî-Hâlidî tarikat geleneğini 
Doğu Anadolu’da temsil eden en aktif irşad merkezlerinden biridir. Bu tekke Doğu 
Anadolu’nun pek çok şehrinde etkili olmuştur. Bitlis dışında etkili olduğu şehirler içinde Ağrı 
en başta yer almaktadır.  

Ağrı’da faaliyet yürüten tekke mensupları arasında Şeyh Muhammed Küfrevî’nin oğlu ve 
torunlarının da yer alması, Küfrevî Tekkesi’nin bu şehirdeki tesirini arttırmıştır. Şeyh Abdülbari 
Küfrevî, Şeyh Abdullah Küfrevî, Şeyh Abdülvehhab Küfrevî, Şeyh Abdülaziz Abirî, Molla 
Muhammed Kasorî, Molla Abdülkadir Nadir Azîzî, Molla Abdülkerim Yıldız, Molla 
Abdülbaki Sayır Ağrı’daki Küfrevî şeyhleri arasında en çok tanınanlardır. 

Bitlis Küfrevî Tekkesi mensuplarının Ağrı’daki faaliyetlerinin toplumsal alana olumlu katkıları 
olmuştur. Küfrevî şeyhlerinin açtıkları medreseler, Ağrı’da ilim kültür hayatının canlanmasına 
katkı sağlamıştır. Düzenli olarak yapılan tasavvufî sohbetler, halkın ahlak ve maneviyatının 
güçlenmesinde etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşında müritleriyle beraber Ruslara karşı 
savaşan Küfrevî şeyhleri, büyük toplumsal hadiseler karşısında halkın kenetlenmesinde öncü 
rolü oynamışlardır.   
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KÜLTÜRLERARASI REKLAM ARAŞTIRMALARI: NIKE 8 MART DÜNYA 

KADINLAR GÜNÜ REKLAM KAMPANYASI ÖRNEĞİ 
Sefa ERBAŞ* 

 
Öz 

Bu çalışmada; global bir marka olan Nike’ın Türkiye, Orta Doğu ve Rusya için hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü temalı reklam filmlerinde, hangi kültürel değerleri ve çekicilikleri kullandığını ayrıca izleyicilerin reklama 
yönelik beğeni ifadelerinin neler olduğunu araştırmak amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda YouTube izleyici 
duvar yorumları, içerik analizinden faydalanılarak her üç ülke için ayrı ayrı incelenmiştir. İçerik analizinden elde 
edilen nitel verilerde; Türkiye için kadına yüklenen ev içi sorumluluk, olumlu ve olumsuz yaklaşımlarla tartışılmış 
ve kadın gücü, özgürlük, başarı, güç, meslek, para, hırs, rekabet ve özdeşleştirme çekiciliklerine vurgu yapıldığı 
bulunmuştur. Orta Doğu’da yayınlanan reklamda ise izleyiciler, örtünün reklamda kullanılmasına yönelik farklı 
görüşler ileri sürmüştür. İzleyici yorumlarından elde edilen çekicilikler ise eşit(siz)lik, aidiyet, ırkçılık, itici güç 
kadınlar ve sömürüdür. Rusya’da gösterime giren reklamda da kültürel değer olarak, kadınların kendilerini nasıl 
isterlerse öyle tanımlayabilecekleri, kullanılan reklam sloganı ile benzer şekilde ifade edilse de kadınların 
erkeklere özenen steroid varlıklar olduğu iddiasında bulunulmuştur. Ayrıca, reklamlarda; dünyayı değiştirme 
isteği, farklılık, özgürlük, steroid, cinsiyetçilik, seks ve başarı çekicilikleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Reklam 
beğeni ifadelerinin ise her üç ülkede benzerlik gösterdiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Değerler, Reklam Çekicilikleri, Reklam Beğenilirliği, Nike, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gün.  

 

INTERCULTURAL ADVERTISEMENT RESEARCHES: THE EXAMPLE OF NIKE 8TH MARCH 
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY ADVERTISEMENT CAMPAIGN 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to search in the 8th March International Women’s Day themed commercial series prepared 
for Turkey, Middle East and Russia by Nike, which is a global brand, which cultural values and appeals are used 
along with the expressions of the viewers towards the commercial. In accordance with this purpose, YouTube 
viewer’s timeline comments are examined by using contet analysis for each of three country. In qualitative data 
obtained from content analysis; for Turkey, housewife’s responsibilities are discussed with positive and negative 
approach and it is found that women power, freedom, success, power, profession, money, ambition, rivalry and 
their identification appeal are emphasized. In commercial released in Middle East, audience put forward different 
views on the use of cover in commercial. The appeals gained from audience comments are (in)equality, belonging, 
racism, driving force women and exploitation. Even if, the commercial which was broadcasted in Russia, culturally 
implies that women can stand for themselves just as the way they want, which is similarly expressed in the 
commercial slogan as well, it is claimed that women are steroid creatures who emulate men. Also in commercials, 
it is determined that the appeals of desire to change world, diversity, freedom, steroid, sexism, sex and success are 
used. It is found that commercial liking statements are similar in all three countries. 

Keywords: Cultural Values, Advertising Appeal, Ad Likability, Nike, 8thMarch International Women’s Day. 

 
GİRİŞ 
Günlük yaşam koşullarında küresel medya ürünleri, yerel pratiklerle karmaşık şekillerde 
etkileşime girmekte ve de bazı açılardan egemen iktidar ilişkilerini sağlamlaştırmaya ya da yeni 
bağımlılık formları yaratmaya hizmet etmektedir. Bu durumu örneklendirmek amacıyla, 
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Lull’un, 1980'lerde Çin'de yayınlanan uluslararası programlar ile yerel televizyon programlarını 
karşılaştırdığı çalışması gösterilebilir. Lull, programlardaki akışın; alternatif bir kültür rezervi 
oluşturduğunu, insanların bu süreçte sorgulamalar yoluyla alternatif yaşam tarzları tahayyül 
ettiklerini ileri sürmüştür (Thompson, 2008: 268-270). Reklamlar da programlar gibi egemen 
ideolojinin toplumda yerleşmesini istediği kültürel değerler için bir araç olarak 
kullanılmaktadır.  

Reklam, ürün aracılığıyla kültürel değerleri güçlendirmeyi ve transfer etmeyi sağlar. Modern 
toplumda “imtiyazlı söylev biçimi olarak” reklam, insanların yaşamlarında özel bir yer 
edinecekleri vaadinde bulunur. ‘Tse, Belk ve Zhou (1989), kültürel değerlerin iletilmesinde 
reklam mesajlarının; tüketici güdülerini, yaşam biçimlerini ve ürün seçimlerini şekillendirmede 
önemli bir güç olduğunu’ (Erbaş, 2016: 39) belirtmişlerdir. Kültürel değerler, satın almanın 
mantıki yönü olarak gösterilir ve ürünler, ürün niteliklerinin özelliklerinden dolayı kültürel 
olarak değerlendirilir veya tüketiciye bazı faydalar sağlayacak bir araç olarak düşünülür. Ancak 
Pollay, reklamlarda bütün kültürel değerlerin işlemediğini ve yansıtılmadığını ifade etmiştir. 
Şekli bozulmuş ayna (distorted mirror) metaforu ile ürünün satışına yardımcı olan bazı değer 
ve davranışların; istenildiği şekliyle medyada kullanıldığını, reklamcıların yararına olmayan 
değerlerin ise gösterilmediğini ileri sürmüştür (Hsing Hsu, 2002: 36). ‘Global düşün yerel 
hareket et’ yaklaşımını benimseyen uluslararası şirketler, ev sahibi ülkenin değerlerini 
reklamlarda göstererek, yerel ürünlerle rekabet edebilmekte ve pazar alanını korumaya 
çalışmaktadır. Bu duruma en güzel örnek, Coca-Cola’nın reklamlarının yerel stratejilerle 
hazırlanması gösterilebilir. 

Kültürlerarası çalışmalara ilişkin yukarıda bazı araştırmalara değinilmiş olup,  bu çalışmada; 
global bir markanın reklamlarında kullandığı spesifik bir temayı, farklı ülkelerde hangi 
değerleri ve çekicilikleri kullanarak sunduğunu ve izleyiciler tarafından bu reklamlara yönelik 
beğeniyi araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal medya araçlarından 
YouTube izleyici duvar yorumları incelenmiştir. Kültürel değerlerin ve çekiciliklerin 
kullanımının reklamlarda nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koyan bu araştırmanın, 
kültürlerarası reklam araştırmaları yapan akademisyenlere ve pazarlama uygulayıcılarına 
önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
1. KÜLTÜREL DEĞERLERİN VE ÇEKİCİLİKLERİN REKLAMLARDA 
KULLANIMI  
Kültür; ortak inançlar, deneyimler ve değer yargıları ile belirlenen, bu ortak deneyimler ile 
birbirine bağlı, ortak tarihi geçmişe sahip grup olarak tanımlanmaktadır (Brislin, 1981:3’den 
akt. Kartarı, 2001: 15). Değerler ise istenilen amaçlar ve davranışların yönetilmesine rehberlik 
eden bilişsel inanışlar olup, insanların yaşamlarına rehberlik eden ilkelerin öneminin 
değişmesine, amaçların tesis edilmesine yarar. Değerler, tutumları anlamada güçlü bir teorik 
temel sağlamaktadır. Tutumlar; belirli davranışları doğrudan olumlu veya olumsuz tepki verme 
düzeyini değerlendirmeye yardımcıdır. Rokeach (1973), belirli bir değerin bir veya birkaç 
tutumu tanımlayabileceği gibi belli bir tutumun da bir veya birkaç değeri tanımlayabileceğini 
ileri sürmüştür (Benedict vd., 2010: 21).  

Her bir ulusun üyeleri değerlerle ilgili sosyal deneyimler paylaşır ve benzer değerleri kabul 
ederler. Paylaşılan kültürel değerlerin taşıyıcısı olarak reklam büyük bir işleve sahiptir. 
Marquez (1975), Hong, Muderrisoglu ve Zinkhan (1987) çalışmalarında, reklamlarda yerel 
kültürün yansıtılmasının yansıtılmayana göre daha ikna edici olduğunu bulmuşlardır. İletişim 
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stratejileri ve reklama ilişkin bulgular; değerlerle tutarsız reklamlardansa, değer yönelimli 
reklam çekiciliklerinin ve iletişim stratejilerinin daha ikna edici olduğunu göstermektedir 
(Gregory ve Munch, 1997:100).  

Tüketici araştırmalarında genel değerler ve tüketici değerleri arasında bir ayrıma gidilmiştir. 
Genel değerler; temelde insanı ele alan inanışların, eylemelere ve yargılara rehberlik etmesi 
iken, tüketici değerleri; belli tüketici eylemlerinin deneyimlenmesiyle, sınırlı değerlerin elde 
edilmesidir. Tüketici tutum ve davranışlarının açıklanmasında ve bütünüyle anlaşılmasında 
tüketici temel değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Benedict vd., 2010: 21-22).  

Reklam yaratıcıları, açık veya örtülü şekilde çoğu kültürel değerlere, reklamlarda 
başvurmaktadırlar. Değer seçimleri, verilmek istenen mesajla uyum göstermektedir. Örneğin; 
sabunun, uygun, saf, güzel kokulu, modern veya popüler özellikleri ile reklamı yapılabildiği 
gibi temizlik çekiciliği kullanılarak da reklamı yapılabilir, çünkü temizlik; sosyal kabul, 
ekonomik başarı, cinsiyet ve sağlığı bir araç olarak resmetmeye yardımcıdır  (Hsing Hsu, 2002: 
35). Reklamda çekicilik kullanımı, reklamın yönlendirdiği güdü ve tüketicileri reklam hedefleri 
doğrultusunda davranmaya yöneltecek şekilde tasarlanır. Yeshin, reklam çekiciliğini; 
tüketicilerin ilgi ve dikkatlerini çekme ile hislerini etkilemede kullanılan yaklaşım olarak 
açıklamaktadır (Elden ve Bakır, 2010: 75-76). Reklamlarda kullanılan kültürel değer ve 
çekiciliklerle ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar, ayrı bir başlık altında 
incelenmiştir. 

1.1. Reklamlarda Kültürel Değerlerin ve Çekiciliklerin Kullanıldığı Araştırmalar 
Yabancı literatürde, değerlerin ve çekiciliklerin kullanıldığı çok sayıda araştırma yapılmıştır. 
Bu araştırmaların Tablo 1’de kapsamlı olarak verilmesi, bu konuda Türkiye’de yapılması 
düşünülen çalışmalara kaynaklık etmesi ve karşılaştırma yapmaya imkân tanıması açısından 
önemlidir.  

Tablo 1: Reklamlarda Kültürel Değerlerin ve Çekiciliklerin Kullanıldığı Araştırmalar 
Yazarlar  
(Yıllar) Ülkeler İnceleme Alanları Değerlendirmeler 

Belk, Bryce 
ve Pollay 

(1985) 

Japonya ve 
Amerika 

Japon ve Amerikan 
dergi ve televizyon 

reklamlarının 
karşılaştırılması 

İki ülkenin hem dergi hem de televizyon 
reklamlarında iki değerin farklılaştığı 

bulunmuştur: Kişilerarası iletişim ve bireysellik. 
Japon reklamlarında statü çekiciliği, Amerikan 

reklamlarına göre daha büyük oranlarda 
kullanılırken Amerikan reklamlarında biriciklik 

ve bireysel başarı, Japon reklamlarından daha sık 
vurgulanmıştır. Amerikan ve Japon reklamlarında 

materyalizm ortak olarak kullanılmakta, diğer 
kültürel değerler, iki ülkede farklılık 

göstermektedir. 
Belk ve 
Bryce 
(1986) 

Amerika ve 
Japonya 

Bireyselliğe karşı 
kolektivizm 

Kültürlerarası ve karşıt kültürlerin medyaları 
arasında çekicilik kullanımında farklılık olduğu 

bulunmuştur. 

Gilly (1988) 
Avustralya, 
Meksika ve 

Amerika 

Reklamda kullanılan 
cinsiyet rolleri 

Avustralya’da cinsiyet farklılıkları çok az 
gösterilmekte iken Meksika’da ise farklılıklar 

daha fazladır. 
Tansey, 

Hyman ve 
Zinkhan 

(1990) 

Brezilya ve 
Amerika 

Araba reklamlarının 
temasına yönelik 

farklılıklar 

Brezilya’ya ait temalar ağırlıklı olarak 
kullanılırken Amerika’da boş zaman 

etkinliklerine yönelik temalar kullanılmıştır.  
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Miracle ve 
arkadaşları 

(1992b) 

Amerika ve 
Kore 

Ürünün, şirket 
isminin ve markanın 

televizyon 
reklamlarında 
gösterilmesi 

İki ülke arasında kültürel farklılaşma olduğu 
bulunmuştur.  

Mueller 
(1987) 

Japonya ve 
Amerika 

Reklamlarda kültürel 
değerlerin nasıl 
yansıtıldığını 

göstermek 

Her iki ülkede de on temel reklam çekiciliğinin 
kullanıldığı bulunmuştur. 

Biswas, 
Olsen ve 
Carlet 
(1992) 

Amerika ve 
Fransa 

Basılı reklamlarda 
kültürel farklılıkların 

karşılaştırılması 

Fransız reklamlarında duygusal çekicilik, mizah 
ve seks çekiciliği daha fazla kullanılırken 

Amerikan reklamları, bilgi içeriklidir. 

Mueller 
(1992) Japonya Japon reklamlarında 

batılılaşma 

Zoraki satış yerine geleneksel ikna edici satış 
tekniğinin reklamlarda kullanıldığı bulunmuştur. 

 
Pollay 
(1983) 

Kuzey 
Amerika 

Reklamlarda kültürel 
değerlerin ölçümü 

Reklamlarda sıklıkla kullanılan 25 kültürel değer 
belirlenmiştir. 

Cheng 
(1994) Çin Reklamlarda kültürel 

değerlerin ölçümü 

1982-1992 yılları arasında 572 Çin dergi 
reklamında modernite, teknoloji ve kalite olmak 

üzere üç baskın kültürel değerin yer aldığı 
bulunmuştur. 1992’de değerlerin daha az 

kullanıldığı reklamlar, faydayı gösterirken ve 
ürün kalitesi merkezdeyken değerler sıklıkla 

sembolik ve duygusal yönü hatırlatıcıdır. 
Araştırmalar, 1992’de Çin reklamlarında 
genellikle Doğu’da kolektivizm, Batı’da 

bireysellik kültürel değerlerin artan oranda 
kullanıldığını göstermektedir. 

Han ve 
Shavitt 
(1994) 

Amerika ve 
Kore 

Reklam 
çekiciliklerinin 

etkililiğini ve reklam 
çekicilik biçimlerinde 
yansıtılan bireysellik-

kolektivizmi 
inceleyen iki çalışma 

Amerikan dergi reklamlarında Kore’deki 
reklamlardan daha fazla bağımsızlık, kişisel 
başarı, tercihler, bireysel fayda çekicilikleri 

kullanılmıştır. Kore reklamlarında Amerikan 
reklamlarına göre gruba aidiyet faydası, ahenk, 

aile değerleri vurgulanmaktadır. Amerikan 
reklamlarında vurgulanan bireysel fayda daha 
ikna edici olduğu gibi aile veya gruba aidiyeti 
vurgulayan reklamlar, Kore’dekinden daha az 

ikna edicidir. Bireysellik ve kolektivizmde 
kültürel farklılıkların sosyal ve bireysel ikna 

sürecinde ve çeşitli tipteki reklam çekiciliklerinin 
etkililiğinde önemli bir rol oynadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Zandpour 
ve 

arkadaşları 
(1994) 

Tayvan, 
Kore, 

Almanya, 
İngiltere, 
Fransa, 
İspanya, 

Amerika ve 
Meksika 

Reklam biçiminde, 
bilgi içeriğinde ve 
yaratıcı stratejinin 
tercih edilmesinde 

kültürlerarası 
farklılıklar 

(Hofstede’nin 
boyutları ve 
polikronik-

monokronik zaman 
eğilimi) esas 

alınmıştır 

Reklamda yaratıcı stratejiyle ilgili olarak bilgi 
stratejisinin bireysel, polikronik ve belirsizlikten 
kaçınmanın düşük olduğu ülkelerde daha baskın 
olduğu bulunmuştur.  Argüman (iddia) temelli 
strateji, yüksek belirsizlikten kaçınma ve güç 

mesafesinin düşük olduğu kültürlerde baskın bir 
şekilde söz konusudur. Farklı bir strateji, 
‘psikolojik çekicilik güdüsü’ yüksek güç 

mesafesi, kolektivist ve kişi başına reklam 
harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde 

kullanılır. ‘Ders anlatıcı tarz,’ belirsizlikten 
kaçınma ve yüksek güç mesafesinin olduğu 

kültürlerde kullanılır ve bireysel toplumlarda 
bundan kaçınılır. ‘Drama tarzı’ belirsizlikten 
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kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde daha az 
kullanılır. 

Albers 
Miller ve 

Gelb (1996) 

Şili, 
Brezilya, 
Tayvan, 
Japonya, 

Hindistan, 
İsrail, 

Meksika, 
US, Fransa, 
Finlandiya, 

Güney 
Afrika 

 

Şili, Brezilya, 
Tayvan, İsrail, 

Hindistan, Japonya, 
Meksika, Amerika, 

Fransa, Finlandiya ve 
Güney Afrika’da 

yayın yapan iş 
dergilerini temel alan 
4 ürün kategorisine 
(ofis malzemeleri, 

bankacılık hizmetleri, 
giysi ve aksesuar, 

seyahat hizmetleri) 
ait reklamlar 
seçilmiştir. 

30 hipotezden 18’i doğrulanmıştır 

Cheng ve 
Schweitzer 

(1996) 

Amerika ve 
Çin 

 

Batıya ve doğuya ait 
değerlerin 

kullanımında 
farklılıklar (Pollay 
temel alınmıştır) 

Çin reklamlarında daha fazla simgelerin ve 
geleneksel değerlerin kullanıldığı bulunmuştur. 

Wiles, Wiles 
ve 

Tjernlund 
(1996) 

Amerika ve 
İsveç 

 

Gençlik, ırksal 
dağılım, vücut 

duruşu, giyiniklik 
düzeyi, boş 
zaman/ev/iş 

etkinliklerinin 
Amerikan 

reklamlarında 20 
yıldan fazla bir 

zamanda değişen 
nitelikleri 

Amerikan reklamlarında 20 yıldan fazla bir 
sürede çok az farklılık olduğu bulunmuştur.  

Zhang ve 
Gelb (1996) 

Amerika ve 
Çin 

Reklam 
çekiciliklerinin 

incelenmesi 

Bireysellik ve kolektivizme dayalı çalışmada, her 
iki ürünün farklı iki reklamı şeklinde dizayn 
edilmiştir. Bir ürün; diş fırçası diğer ürün ise 

kameradır. Her iki ürün içinde bireysel ve 
kolektivist reklam sloganı geliştirilmiştir. Çin’li 
tüketiciler, bireysel çekiciliklerden daha fazla 

kolektivist çekicilikleri olumlu karşılamalarına 
rağmen diş fırçasında bireyselliği tercih 

etmişlerdir. 

Zhang ve 
Neelankavil 

(1997) 

Çin ve 
Amerika 

Çin ve Amerika’da 
kültür etkisinin 

reklam üzerindeki 
etkisini 

Farklı ürünlerin reklamlarında kullanılan reklam 
çekiciliklerinin beğenildiği bulunmuştur. 

Amerika’da bireysel çekicilikler, kolektivist 
çekiciliklerden daha fazla kullanırken Çin 

reklamlarında genellikle kolektivist değerler 
tercih edilmektedir. 

Chan (1999) Hong Kong 
Gazete reklamlarında 

kültürel değerlerin 
ölçümü 

1946-1996 yılları arasında Hong Kong gazete 
reklamlarına yönelik yapılan içerik analizinde 580 
reklam yer almaktadır. Sonuç olarak 32 kültürel 

değer tanımlanmıştır. Altı kültürel değerin (kalite, 
ekonomi, modernite, popülerlik, sosyal statü ve 
uygunluk) baskın olarak kullanılan değerlerdir. 

Altı baskın değer, ürün özellikleri, insan 
düşüncesini tanımlama ve prestij olarak hem 

sembolik değerleri hem de faydacı yönü 
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vurgulamada kullanılmıştır. Hong Kong 
reklamlarında belirtilen baskın kültürel değerlerin 

Doğu kültürünü değil Batı kültürünü içerdiği 
bulunmuştur. 

Cho ve 
arkadaşları 

(1999) 

Amerika ve 
Kore 

Kültürel değerlerdeki 
farklılıkların 
araştırılması 

Amerikan reklamlarının Kore reklamlarından 
daha sık bireyselliği kullandığı bulunmuştur. 

Ancak ülkeler arasında -baskın bir şekilde 
kullanılan kolektivizmin önemli bir farklılık 
oluşturmamaktadır. Kore reklamlarının daha 
geçmiş eğilim odaklı oldukları ve Amerikan 
reklamlarının daha gelecek yönlü oldukları 

hipotezi doğrulanamamıştır. Kore reklamlarında 
Amerikan reklamlarına göre ürünün gençlikle 

ilişkilendirilmesi tercihi daha fazladır. Amerikan 
reklamlarında kısa süreli eğlence ve memnuniyet 

daha fazla tasvir edilmiştir. Reklamların 
uygulama biçimlerinde farklılık olduğu 

bulunmuştur. 

Al-Olayan 
ve Karande 

(2000) 

Amerika ve 
Arap 

toplumu 
 

Bilgi, fiyat çekiciliği, 
kadın/erkek tasviri 

Reklamlarda bilgi içeriği, fiyat çekiciliği 
kullanımı ve kadın-erkek tasviri gibi az sayıda 

yaklaşımla reklamlar incelenmiştir. Amerika’da 
daha fazla bilgi, fiyat bilgisi. Arap reklamlarında, 

daha az kişi kullanıldığı bulunmuştur. Arap 
reklamlarında kadının sadece yüzünün veya uzun 
bir elbise ile gösterildiği ve reklamlarda kişilerin 

çok az yer aldığı bulunmuştur. Kadınların 
reklamlarda gösterilme sayısında bir farklılık 

bulunamamıştır. Amerikan reklamlarında 
karşılaştırmalı reklamın daha fazla kullanıldığı 

bulunmuştur. 

Milner ve 
Colins 
(2000) 

Japonya, 
Rusya, İsveç 
ve Amerika 

Televizyon 
reklamlarında 

cinsiyet rollerinin 
temsili 

Ülkelerin dişilik ve erillikleri arasında bir ilişki 
kurma amaçlanmıştır. Dişil ülkelerdeki televizyon 

reklam özelliklerinin erkek ve kadın arasındaki 
ilişkiyi, maskülen toplumlardaki reklamlardan 

daha fazla tarif edici olduğu bulunmuştur.  

Lin (2001) 
Amerika, 

Çin 
 

İkna yönlü 
satış/zoraki satış, 

gençlik/modernite, 
gelenek, 

bireysellik/kolektiviz
m, statü, zaman 

yönlülük 

Çin reklamları daha geleneksel ve kolektivisttir. 

Frazer, 
Sheehan ve 
Patti (2002) 

Amerika, 
Avustralya 

 

Çekicilikler, yaratıcı 
stratejiler ve mizah 

biçimlerinde 
farklılaşma 

Bütün kategorilerde önemli farklılıklar 
bulunmuştur 

Dahl (2004) 
Almanya, 

Hollanda ve 
İngiltere 

Kültürlerarası reklam 
karşılaştırmaları 

Birbirine yakın ülkelerde çekiciliklerin kullanımı 
ve reklama yönelik negatif algıda ve kültüre 
uygun biçim ve çekiciliklerin reklamlarda 

kullanımına yönelik kültürel anlamda önemli 
farklılıklar olduğu bulunmuştur. 

Tai (2004) Amerika ve 
Hong Kong 

Kültürel değerler ve 
mesaj stratejilerinin 

tercihleri 

Dönüşümsel (transformasyonel) mesaj stratejinin 
Amerika’ya göre Hong Kong’da daha sık 

kullanıldığı bulunmuştur. 
Kaynak: Dahl, 2004: 18-21;  Hsing Hsu, 2002: 35-41. 
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Kültürlerarası reklam, marka araştırmalarında, tüketici tutumlarının karşılaştırılmasında ve 
yerel kültürel farklılıkların belirlenmesinde özellikle Geert Hofstede’nin çalışması, birçok 
çalışmaya (Zandpour ve arkadaşları, 1994; Albers-Miller ve Gelb, 1996; Chiou, 2002; 
Lepkowska-White vd., 2003; Lin, 2001; Cho vd., 1999; Zhang ve Gelb, 1996) referans 
olmuştur. Hofstede’nin geliştirdiği güç mesafesi, bireysellik -kolektivizm, maskülen ve feminen 
(erillik-dişilik), belirsizlikten kaçınma başlıkları kültürel boyutlar olarak tanımlanmış, 
sonrasında Hofstede, bu boyutlara bir beşincisini kısa-uzun dönem eğilimini ilave etmiştir.    

Güç mesafesi, toplumda güç dağılımının eşitsiz dağıldığını varsayar. Bazı alkolik içecek 
markaları ve moda ürünlerinde sosyal statüye vurgu yapılması, bu boyuta örnek olarak 
verilebilir.  

Bireysellik ve kolektivizm boyutu ise kişilerin toplum içinde kendilerini nasıl 
konumlandırdıkları ile ilgilidir. Bireyci kültürlerde ben bilinci ve kendilik düşüncesi baskınken 
kolektivist kültürlerde biz ve gruba aidiyet önemlidir (Mooij ve Hofstede, 2010: 88-89).  
Bireysel toplumlarda (Amerika, İngiltere ve Almanya gibi) başarı, tanınmışlık gibi değerler; 
kolektivist toplumlarda (Meksika, Peru ve Şili gibi) aile, güvenlik, sorumluluk, toplum 
normlarına uyum gibi değerler vurgulanmaktadır (Gregory ve Munch, 1997: 101). Han ve 
Shavitt çalışmalarında (1994) ikna edici reklam çekicilikleri kavramının özellikle kolektivist 
kültürlerde; izleyicinin sosyal norm ve rolleriyle tutarlı, değerlerini değiştirmede etkili 
olabileceğini göstermektedir.  

Reklam mesaj içeriğinin incelendiği uluslararası çalışmalarda, bireysellik ve kolektivizm en 
önemli kültür boyutlardan biri olarak gösterilmektedir. Triandis (1989), kolektivist toplumlarda 
grup içinde bireylerin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını  (aile veya boy gibi) ve genellikle 
norm, rol ve değerlerden kurulmuş birliktelik uyumunun istenildiğini belirtmiştir (Gregory ve 
Munch, 1997: 100). Childers ve Rao (1992) ise çalışmalarında, kolektivist toplumların grup 
olarak aileye büyük önem verdiğini bulmuştur. Kolektivist kültürlerde kuşaklararası etkiler; 
sosyal normlar, kültürel değerler ve cinsiyet-rol algıları yoluyla iletilir. Aile üyeleri, farklı 
iletişim metotlarıyla birbirlerinin normlarını ve rollerini etkiler (Gregory ve Munch, 1997: 101-
102). Reklamlarda da ülkelerin bireysel ve kolektivist eğilimlerine uygun hikâyelere yer 
verilmektedir. Örneğin; Türkiye, İngiltere ve Amerika’da yayınlanan Elle dergisinde yer alan 
reklamları kültürlerarası karşılaştırdığı çalışmasında Erbaş (2015) ailevi değerlerin, Türkiye ve 
İngiltere’de yayınlanan dergilerde gösterildiğini ancak Amerikan dergisinde bunlara yer 
verilmediğini bulmuştur.  Bireysellik boyutunun ön planda olduğu İngiltere’de kolektivizm 
çekiciliğine yer verilmesi, araştırmanın dikkate değer bir bulgusu olarak öne çıkmıştır. 

Maskülen toplumlar kazanma ve başarıya odaklı iken, feminen toplumlarda başkasını gözetme 
ve hayat kalitesi önemlidir. Maskülen kültürlerde; ürünün satışı için reklamlarda ünlü kullanımı 
ön planda iken, feminen kültürlerde ürün hakkında bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  

Belirsizlikten kaçınma boyutu, belirsizlik ve çokanlamlılık durumlarından uzaklaşmayı işaret 
eder. Televizyon ya da basılı reklamlarda ürüne ilişkin bilginin tuttuğu yer, bu boyutun 
seviyesine göre ülkelerarasında farklılık göstermektedir. Örneğin, Biswas ve arkadaşları (1992) 
Amerika’da gösterilen reklamlarda bilgi kullanımının, belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu 
Fransa’ya göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Uzun ve kısa yönelimli zaman boyutu ise geleneksel tarih ve kısa dönemli bakış açısından ziyade 
geleceğe odaklı pragmatik bir toplumu vurgular. Uzun dönemli batı toplumlarındaki değerler; 
azim, ilişkiler statü, tutumluluk ve utangaçlık duygusu ile düzenlenir. Kısa dönem eğilimli 
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ülkelerde ise değerler; sebat, durağanlık ve geleneklere saygı odaklıdır (Mooij ve Hofstede, 
2010: 89-90).  

Hofstede’nin boyutlarının Asya ve Batı’da farklılıklar gösterdiği bilinse de, bütün Asya ve Batı 
ülkelerinde aynı olduğu varsayımı da yanlış olacaktır. Asya ülkeleri arasında bile farklılıklar 
olduğu çalışmalarla desteklenmiştir (Gazley vd.,2012: 28). Kültürlerarası bu farklılıkların, 
izleyici beğenisine etkileri ‘Kültürlerarası Reklam Beğenilirliği’ başlığı altında incelenmiştir. 

1.2. Kültürlerarası Reklam Beğenilirliği 
Beğeni, bir nesne ve fikre yönelik biliş ve duyuş (affect) temelli olumlu tepki olarak tanımlanır 
(Nguyen vd.,2013, s. 32’den akt. Erbaş, 2016: 6). Reklamın beğenilip beğenilmemesi kısmen 
kültüre bağlıdır. Çalışmalar, reklamın içeriği, stili ve ülkelerarası strateji bakımından 
farklılıklar olduğunu göstermektedir. Kültürlerarası reklam çalışmaları ile öne çıkan Marieke 
De Mooij (1998, s. 170’den akt. Erbaş, 2016: 26), reklam beğenilirliğine katkıda bulunan 
yaklaşımları şu şekilde gruplandırmıştır:  

 Anlamlılık: Hatırlamaya değer, etkili, inanılır, gerçek yaşamdan, anlamlı.  

 Rahatsız edici ol(may)an: İrite edici olmayan, eskimiş, uydurma. 

 Samimiyet: Nazik, samimi, duyarlı. 
Kültürlerarası reklam beğenilirliği ile ilgili Fam ve Waller (2006: 47) çalışmalarında; Hong 
Kong, Shanghai, Jakarta, Bangkok ve Mumbai gibi Asya şehirlerinde odak grup görüşmesi 
yoluyla televizyon reklamlarına yönelik beğeniyi araştırmışlardır. Odak grup çalışması 
sonucunda Hong Kong’da beğenilirlik; ‘Eğlenme’ ve ‘Kaçış/nefes alma’ olarak gösterilmiştir. 
Doğal olarak hayatın zorlu yanlarından kaçış olarak eğlenceyi, mizahı kullanan reklamlara 
yönelim söz konusudur. Shanghai’de ‘Samimiyet’ ve ‘Takım Ruhu’ Konfüçyüs değerini 
yansıtan aile prototipi olarak kullanılırken, Jakarta’da ‘Çabanın’ (aspiring) ve ‘Hırsın’ 
(ambitious) tercih edilmesi İslamda aylaklık yapmanın hoş karşılanmamasındandır. 
Bangkok’da gündelik hayatla ilişkili ‘Yaşamdan kesit’ kabul görürken, Mumbai’deki 
Hindistanlılar ‘Eğlence’ ve ‘Kültür bağı’ içerikli televizyon reklamlarını tercih etmektedir. Beş 
şehir arasında beğeni niteliklerindeki farklılıklar, yerel kültürle açıklanabileceği gibi reklama 
yönelik genel tutum, tüketici güveni ve haftalık televizyon izleme saatleri gibi, pazarla ilişkili 
faktörlerle de ikinci derecede önem kazanmaktadır (Erbaş, 2016: 26).  

Kültürlerarası reklam biçimlerinde farklılıkları ve beğeniyi araştıran çalışmalardan biri de 
Polegato ve Bjerke’e (2009) aittir. Araştırmacılar, üç Avrupa ülkesi arasında standardize 
edilmiş reklam beğenilirliği ve beğenilirliği etkileyen unsurlar ile açıklayıcı güç arasında 
farklılıklar olduğunu ileri sürmüşler ve bu farklılıkların genel kaynağının Hofstede’nin 
boyutlarına dayandığını belirtmişlerdir (Gazley vd.,2012: 28). Evans ve Riyait (1993), Benetton 
reklam görsellerine ilişkin İngiltere, Fransa, Norveç ve Almanya’dan öğrencilerle yaptıkları 
çalışmada, yorumların önemli ölçüde farklılık gösterdiğini, ancak görsellere olumlu 
yaklaşıldığını bulmuşlardır. Unger (1995) ise Fin’li ve Amerika’lı üniversite öğrencilerine 
yönelik uluslararası televizyonlarda gösterilen on mizah içerikli reklamın kültürlerarası 
bağlamda duygu temelli model aracılığıyla ikna ediciliğini araştırmıştır. Araştırmacı, duygu 
temelli modelin kullanışlı olduğunu ileri sürmüş ve yapılar arasındaki bağlantının (Karikatür 
algısı, Reklam beğenilirliği ve Ürün beğenisi) her iki grup için de aynı olduğunu bulmuştur. 
Amerikan ve İngiliz reklamlarından oluşan bir sete yönelik 1200 İngiliz tüketicinin tepkisini 
araştıran Caffyn ve Rogers’ın (1970) çalışmasında ise Amerikan reklamlarının İngiliz 
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reklamlarından daha eğlenceli olduğu, İngiliz reklamların ise yanıtlayıcılar tarafından daha ikna 
edici olduğu bulunmuştur (Praet, 2007: 127). 
 

2. YÖNTEM  
Bu çalışmada, Nike markasının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı Türkiye, Orta Doğu ve 
Rusya reklamları arasında kültürlerarası değer ve çekicilik kullanımı ile reklam beğenilirliği 
arasında farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
sosyal medya araçlarından YouTube’da markaya ait reklamlara yapılan izleyici duvar 
yorumları ile bazı duvar altı yorumları incelenmiş ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Türkiye, Orta Doğu ve Rusya’da gösterilen Nike reklamlarında kullanılan kültürlerarası 
değer ve çekicilikler nelerdir? 
2. Türkiye, Orta Doğu ve Rusya’da gösterilen Nike reklamlarına yönelik beğeni hangi ifadelerle 
anlatılmıştır? 

2.1. Araştırma Dizaynı 
Kültürlerarası reklam gösteriminde farklılıklar olup olmadığını araştıran bu çalışmada, Nike 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü temalı Türkiye, Orta Doğu ve Rusya için hazırlanmış reklamlar 
seçilmiştir. Bu reklamların seçilmesinde; global bir marka olan Nike’ın yerel stratejiyi 
benimseyerek (global düşün yerel hareket et anlayışı) aynı temayı, ülkelere özgü kültürel 
değerler ve çekiciliklerle reklamlarda hikayeleştirmesi etkili olmuştur. Araştırmada, içerik 
analizi tekniğinden faydalanılmış olup, sosyal medya araçlarından YouTube ile izleyicilerin 
reklamlara yönelik tepkileri; kültürel değerler, çekicilikler ve beğeni ifadelerinden oluşan bir 
kod cetveli ile analiz edilmiştir. ‘İçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi 
işlem sonucu ortaya konulduğu bir araştırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın göndereni, 
mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır’ (Weber: 1989: 5’den akt. Koçak, 2006: 22). 
Çalışmada, izleyici yorumlarına ilişkin veriler; sayısal olarak (kelimenin kullanım sıklığı gibi) 
değil, yargılara dayalı incelenmiştir. 

Hazırlanan kod cetvelindeki kodlamalar, araştırmacı tarafından bir ay sonra tekrar kodlanmıştır. 
Bilgin (2014: 16) kodlayıcının aynı metni, farklı zamanlarda aynı şekilde kodlama yaparak 
içerik analizinin güvenilirliğini test edilebileceğini belirtmiştir. Kodlayıcının yaptığı 
kodlamalar arası güvenilirlik için Cohen’s Kappa formülünden yararlanılmıştır (Keskin ve 
Çilingir, 2010: 60).  

K= (Fo-Fc)/(N-Fc) 
Fo: Kodlayıcıların fikir birliğine vardıkları yargıların sayısını 
Fc: Şansa bağlı olarak fikir birliğine varılan yargıların sayısını 
N: Toplam kodlama kriterlerinin sayısını ifade etmektedir. 

Tablo 2: Cohen’s Kappa İndeksinin Değerlendirilmesi 

Kappa Değeri Güvenilirlik 
Düzeyi 

<0 Anlaşamama 
0-0.2 Anlamsız 

0.4-0.6 Düşük 
0.4-0.6 Ilımlı 
0.6-0.8 İyi 
0.8-1 Çok İyi 
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Türkiye, Orta Doğu ve Rusya için güvenilirlik analizi tekrarlanmıştır. Kodlayıcının her iki 
kodlaması arasında uyum, güvenilirlik indeksine göre Türkiye için 0.99. Orta Doğu için; 0,95, 
Rusya için 0,95 olup değerler, 0.8-1 aralığında olduğundan her ülke için yapılan analizler, 
kodlamanın yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.  

2.2. Örneklem Büyüklüğü 
Araştırmanın örneklemini; YouTube’da, NikeWoman ve Reklam Channel kanallarında 
yayınlanan Nike 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamına ilişkin izleyici duvar yorumları 
oluşturmaktadır. Rusya ve Orta Doğu için NikeWoman kanalı, Türkiye için Reklam Channel 
kanalı tercih edilmiştir. Bu kanalların belirlenmesinde duvar yorumlarının incelenebilir makul 
sayıda olması ve İngilizce-Türkçe yorumlardan oluşması esas alınmıştır. Çalışmanın 
örneklemini toplamda 33l duvar yorumu oluşturmaktadır. Türkiye için belirlenen örneklem 
sayısı 201, Orta Doğu için 43 ve Rusya için 92’dir. Ayrıca çalışmanın amacı doğrultusunda 
bazı duvar altı yorumlar da araştırmaya dahil edilmiştir. Aşağıda Tablo 3’te belirlenmiş 
YouTube kanallarında gösterilen reklamlara ait bilgiler ve örneklem büyüklüğü yer almaktadır.   

Tablo 3: Örneklem Büyüklüğü ve Aracına İlişkin Bilgiler 
 

 

NIKE 

 YouTube 
Kanal 

Görüntüleme Beğeni 
(Toplam)  

Beğenmeme 
(Toplam) 

Yorum 
(Toplam)  

Örneklem 
Büyüklüğü 

Türkiye Reklam 
Channel 

640.481 8646 283 505 201 

Orta 
Doğu 

NikeWoman 192.616 2263 93 164 43 

Rusya NikeWoman 435.340 5791 147 273 92 

2.3. Verilerin Toplanması ve Yorumu  
Çalışmada; Türkiye, Ortadoğu ve Rusya’da yayınlanan Nike Dünya Kadınlar Günü temalı 
reklamlara ilişkin YouTube izleyici yorumlarından elde edilen veriler her üç ülke için ayrı 
başlıklar halinde incelenmiştir. 

2.3.1. Türkiye 
Nike markasına ait Türkiye merkezli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı YouTube reklamı, 
‘Bizi Böyle Bilin’ sloganı ile yayınlanmıştır. Wieden Kennedy Hollanda reklam ajansı 
tarafından hazırlanan 80 saniyelik reklamda; Türk Milli Basketbol Oyuncusu Işıl Alben, Milli 
Tenisçi İpek Soylu, Milli Triatlet Esra Gökçek, Kikboksçu Funda Diken Alkayış gibi ünlü 
sporcular ile Çisil Sıkı’nın öncülüğünde Dans Fabrika dansçılarının gösterileri yer almıştır.   

Sanat yönetmeni Zeynep Orbay, MediaCat’e verdiği röportajda reklamın mesajını; ‘Bizim 
tanımlamalara, betimlemelere ve kalıplara ihtiyacımız yok. Hepimiz kendimizi istediğimiz gibi 
anlatırız, siz de bizi öyle bilirsiniz’† ifadeleri ile açıklamıştır.  

Türk toplumunda kadınlardan beklenen toplumsal davranış ve sorumluluk kalıplarının aksine 
kadınların kendilerini nasıl tanımladığına ya da tanımlamak istediğine dikkat çeken reklam 
filmi; bir aile fotoğrafının çekiminin yer aldığı görüntü ile başlamaktadır. Reklamda, 
gülümseyen bir kadın ailesiyle birlikte poz verirken, fotoğraf makinesini devirerek boks 
yapmaya başlar ve bu arada dış ses ‘Bizi bilirsiniz güzeliz’ der. Mutfakta eli hamurlu halde iken 
dış ses ‘Ellerimiz ince ve narindir’ demekte ve halter kaldıran kadın görüntüsüne geçilmektedir. 
                                                           
† http://www.mediacatonline.com/4-soruda-bizi-boyle-bilin/ (20.08.2017). 
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Bir kuyumcuda, altınlara bakan kadın bir anda boynunda madalya ile kuyumcudan çıkarken dış 
ses, ‘Altını çok severiz e yakışır da’ demektedir. Bir sonraki sahnede büyüğünden nasihat 
dinlerken gösterilen kadın, tenis hakemi ve raketçi ile gösterilmekte ve bu arada dış ses ‘Bir 
kenarda sessiz otururuz’ demektedir. Kütüphanede kitapları düzelten bir kadının gösterildiği ve 
arkasından başka bir kadının eşlik ettiği sahnede ise dış ses ‘Etrafı çekip çeviririz’ derken bu 
iki kadın basketbol sahasında top kovalarken gösterilmektedir. Bir sonraki sahnede ise 
kadınlardan oluşan dans topluluğu, müzik eşliğinde dans ederken, dış ses ‘Öyle toplum içinde 
kahkaha atar mıyız lütfen yapar mıyız hiç’ diyerek kahkaha ile gülmekte ve dansçılar da 
kahkahaya eşlik etmektedir. Son sahnede ise pembe renklerden oluşan bir oda, Nike ayakkabısı 
ile tavandan yok edilmekte ve reklamda yer alan kadınlar Beyonce’nin Run the World şarkısı 
eşliğinde kapalı yerden dış ortama doğru koşmaktadır. Packshot‡ da ‘Bizi böyle bilin’ sloganı, 
Nike genel sloganı Just do it ve logosu yer almaktadır.  

Türkiye’de yayınlanan Nike reklam filmine yönelik Youtube izleyici yorumlarından elde edilen 
kültürel değerlere ilişkin yorumlar şu şekildedir: Kadının, herkesin içinde kahkaha atmasına 
olumlu yaklaşılırken, kadına yönelik ayrımcılık etrafında (cinsiyetlere göre anlamda değişim) 
bir tartışma yapılmıştır. Toplumda kadına yüklenen ev işleri sorumluluğu ile ilgili ‘Tabuları 
yıkarım bulaşıkları yıkarım’ ifadesi kullanılmıştır. ‘Kadının yeri evidir,’ ‘Ailesinin yanıdır,’ 
‘Ev güvenilirdir’ yaklaşımının yanı sıra özgürlüğün hem erkek hem de kadın için yıkıcı olduğu 
belirtilmiştir. Kadınların reklamda spor yapmak için sorumluluklarından vazgeçmeleri mi 
gerektiği sorusu sorulmuş ve kadınlar için başarılı olmazsan bir hiçsin anlayışına tepki 
gösterilmiştir. Feminizm vurgusunun endüstri ile çeliştiği, buna rağmen kadınların reklamlarda 
oynatılmasının bir paradoks olduğu belirtilmiştir.  

Yabancı bir ajans tarafından hazırlanan reklam filminin Türk kültürel değerlerine yönelik bir 
saldırı olduğu görüşü ile medyanın kadın üzerinde başarılı, en iyi, mükemmel olma, spor 
yapma, en iyi meslekleri icra etme, güzel ve çok güçlü olma, aksi takdirde kadın olarak bu 
toplumda değerin yok mesajları ile tahakküm kurduğu; okumayan, ev kadını olan, evlenen, 
çocukları olan, kariyer yerine sakin bir hayatı seçen kadınların başarısız olarak reklamlarda 
gösterildikleri ileri sürülmüştür.  

Türkiye’de yayınlanan Nike reklam filmine yönelik Youtube izleyici yorumlarından elde edilen 
kültürel çekicilikler ise şu şekildedir: Kadın gücü, özgürlük, başarı, güç, meslek, para, başarı, 
hırs, rekabet ve özdeşleştirme. 

Nike Türkiye reklam filmine yönelik beğeniyi kişiler; bayıldım, süper, en iyi reklamlardan biri, 
çok anlamlı, mükemmel, teşekkürler, kaliteli, tekrar izlerim, efsane, reklamın dibi, reklamla aşk 
yaşıyorum, muhteşem, harika, kızlar ve Allahım nidası, dehşet havalı, dış ses-oyuncu-jingle 
beğenisi, anlamlı, güzel, çok güzel, en güzel, kas-elmas-taç-gülümseyen yüz-çiçek-onay 
emojileri, film gibi reklam, ne söylemişler ama, çok tatlı, cool ifadeleri ile anlatmışlardır.  

2.3.2. Orta Doğu 
Nike markasına ait Orta Doğu merkezli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı YouTube reklamı, 
‘What will they say about you?’ (Hakkında ne söyleyecekler?/Elalem ne der?) sloganı ile 
yayınlanmıştır. Wieden Kennedy Hollanda reklam ajansı tarafından hazırlanan 70 saniyelik 
reklamda hem profesyonel hem de amatör; parkur eğitmeni Amal Mourad; patende, Zahra Lari; 
                                                           
‡ “İzleyiciye pazarlanan ürünü, ekranda tek başına yakın plan görürüz. Reklam filmlerinin genellikle son anında 
kullanılan bu çekim biçimi, reklamcılık terimiyle ‘packshot’ olarak tanımlanır ve amacı pazarlanan ürünü 
izleyicinin zihnine yerleştirmektir’ (Altınbüken ve Naktan, 2004: 67’den aktaran Sinan ve Demir, 2010: 1328-
1329). 
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pop şarkıcısı; Balquees Fathi; Fencer, Inès Boubakri ve Boxer, Arifa Bseiso.  Konuşmacı ise 
Fatima Al-Banawi, bir Suudi Arabistan sosyoloğu, aktör ve aktris oyuncular yer almaktadır.   

Wieden Kennedy reklam ajansı, bu reklam projesine ilişkin web sitesinde yaptığı açıklamada§ 
‘Hakkında ne söyleyecekler?’/Elalem ne der? sloganının Arap kadınlarının hem ailelerinde hem 
de arkadaşları arasında sıklıkla karşılaştıkları bir cümle olduğunu ve bu sosyal normla, 
kadınların mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Mesajın yaratım sürecinde; beş 
kadının amatör ve profesyonel düzeyde elde ettikleri kişisel başarılarla adlarından dünyada 
öncü, rol model ve güçlü sesler olarak söz edilmesini sağlamak olduğu vurgulanmıştır.   

Reklamın ilk sahnesinde; başörtülü bir kadın, evinden dışarıya etrafı kontrol ederek çıkar. 
Koşmaya başlayan kadın başka bir kadın tarafından şaşkın bakışlarla izlenir. Bir sonraki 
sahnede kaykaylı bir kız, adamın sinirli bakışlarına maruz kalır. Bu arada dış ses, ‘Hakkında ne 
söyleyecekler’ reklam sloganını söyler ve yanıt olarak ‘Dışarıda olmamalıydın’ şeklinde 
cevaplar. Diğer bir sahnede boks yapan iki kadın görüntülenmektedir. Dış ses bu görüntüde, 
‘Kadınlara yakışmıyor değil mi? demektedir. Havuzda dibe dalan boksör kadın görüntüsü 
eşliğinde önceki ifadelere atıfta bulunan dış ses, ‘Bu yakıştırmaları sen yapmadın’ der. Dış ses 
daha sonra ‘Belki de senin güçlü olduğunu söyleyecekler’ diye devam eder. Futbol oynayan iki 
kadın grubun sahnesinde ise dış ses, ‘Durdurulamazsanız’ ve çatıların üstünde koşan bir kadın 
eşliğinde ‘Daima bir yolunu bulacaksınız’ demektedir. Kadınların antrenman yaptıkları, boks 
müsabakasında oldukları ve buz pateni yapan bir kadının gösterildiği sahnede ise dış ses, ‘Daha 
kolay ve iyi görünmesini sağlayabilirsin’ demektedir.  Reklamın son sahnesinde ise piste çıkan 
küçük bir kız eşliğinde dış ses ‘Belki sonrasında senden gelecekte büyük birisi olarak 
bahsedecekler’ diye bitirir ve Packshot ‘Daha fazlasına inanın’ yazısı ve marka logosu yer 
almaktadır. 

Orta Doğu’da yayınlanan Nike reklam filmine yönelik Youtube izleyici yorumlarından elde 
edilen kültürel değerlere ilişkin yargılar şu şekildedir: Müslümanlara ait değerlerin yabancı bir 
ajans tarafından yorumlanması hoş karşılanmamış, kadınların her zaman değerli olduğu ve 
onlar geleceğimiz ifadeleri kullanılmıştır. Markanın örtü hakkını teşvik etmesinden gurur 
duyulduğu belirtilmiş ancak kadınların örtülü olarak dışarıda spor yapmadığı ve markanın 
gerçeği yansıtmadığı da belirtilmiştir. Ayrıca spordaki değişim için kültürün öne sürülmesi 
eleştirilmiştir.    

Orta Doğu’da yayınlanan Nike reklam filmine yönelik Youtube izleyici yorumlarından elde 
edilen kültürel çekicilikler şu şekildedir: Eşit(siz)lik, aidiyet, ırkçılık, itici güç kadınlar, sömürü. 

Nike Orta Doğu reklam filmine yönelik beğeniyi kişiler; saygı duydum, iyi iş, What will they 
say about you? Reklam sloganının tekrarı, güzel, gurur, aşk, teşekkür, samimi, gerçek, ağlamak 
istiyorum, anlamlı, şaşırtıcı ifadeleri ile anlatmışlardır.  

2.3.3. Rusya 
Nike markasına ait Rusya merkezli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı YouTube reklamı 
‘You’re made of What You Do’ (Ne istersen O’sun) sloganı ile yayınlanmıştır. Wieden Kennedy 
Hollanda reklam ajansı tarafından hazırlanan 2 dakikalık reklamda küçük bir kız, büyük bir 
kalabalığın önünde sahnede Rusça çocuk şarkısı söylemeye başlar. Bu şarkıda ‘Küçük kızlar 
nedir? Çiçek, yüzük, dedikodu ve marmelattır’ diye devam eder. Sonrasında salonun kapısı 
açılır ve buz pateni yapan bir sporcu girer. Sonrasında küçük kız şarkının sözlerinde ‘Kız 
çocukları güç, çaba, adamak ve savaşlardır’  diye şarkıya devam eder. Şarkının devamında 
                                                           
§ http://www.wkams.com/#!/work/nike/what-will-they-say-about-you (20.08.2017). 
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azim, zarafet ve ulusa gurur verendir der ve bu esnada salonda seyirciler arasında bale yapan 
bir kadın belirir. Şarkının devamında güce vurgu yapılır ve bu esnada kaykayla kayan ve koşan 
iki kadın görüntüsü verilir. Devamında ise ‘Kız çocuğunun tutku, kalp, asalet, taştan daha sert, 
kararlı, parıltı, başkalarının fikrinden bağımsız, başarılı olduğu’ söylenerek şarkı bitirilir. 
Reklamın son sahnesinde şarkıyı söyleyen kız çocuğu, penaltı vuruşuna hazırlandığı bir futbol 
sahasında gösterilir. Packshot da ise ‘Ne istersen O’sun’ sloganı ve markanın logosu yer 
almaktadır. 

Rusya’da yayınlanan Nike reklam filmine yönelik Youtube izleyici yorumlarından elde edilen 
kültürel değerlere ilişkin yargılar: Kadınlara değer verilmesi gerektiği çünkü onların 
geleceğimiz olduğu görüşü, kadınların erkek olmadığı ve onlara karşı sinik tavırlar 
sergilenmediği ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik ve sömürü olarak belirtilmiştir.  

Rusya’da yayınlanan Nike reklam filmine yönelik Youtube izleyici yorumlarından elde edilen 
kültürel çekicilikler şu şekildedir: Dünyayı değiştirme isteği, farklılık, özgürlük, steroid, 
cinsiyetçilik, seks ve başarı. 

Nike Rusya reklam filmine yönelik beğeniyi kişiler; sanat, harika, güzel, çok güzel, teşekkür, 
harika, büyüleyici sanat, saygı duydum, eğlenceli, herkes izlemeli, en iyi reklam, depresyonuma 
iyi geldi, büyüleyici, kas-alkış emojisi, sevimli, ilham verici, aşk, şok edici, oyuncu- görüntü-
jingle beğenisi ve çok iyi ifadeleri ile değerlendirmişlerdir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
Nike 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı yürüttüğü Türkiye, Orta Doğu ve Rusya reklam 
kampanyasında; kadınlara yönelik negatif deterministik yaklaşımı, reklamlar aracılığı ile bir 
kez daha düşündürmeyi amaçlamakta ve bunu da spor yapan amatör ve ödül almış kadınları 
göstererek yapmaktadır.  

Marieke de Mooij, pazarlamacıların ve reklamcıların bir mesajla, izleyiciye sözel veya görsel 
ulaşamayacaklarını, çünkü aynı değerlerden oluşan global bir kültürün olmadığını ve 
değişkenlik gösterdiğini belirtmektedir (Hofstede, 1980; Lynn, 1991; Triandis, 1989). Nike’ın, 
her üç ülke için ayrı reklam stratejileri geliştirmiş olması, bu yaklaşıma güzel bir örnektir. 

Nike markası Türkiye’de gösterilen kadın temalı reklamlarında; kadınla ilişkilendirilen ev içi 
sorumlulukları, kadının sesli gülmesinin ayıp karşılanması gibi dayatılan toplumsal davranış 
kalıplarını, kadının her an güzel görünmesine yönelik baskıyı ve pembe renkle kadının 
ilişkilendirilmesi gibi cinsiyetçi anlayış kalıpları üzerinden eleştirel bir yaklaşım sergilemiştir. 
Çalışmada; markanın Türkiye reklamını YouTube’dan izleyenlerin, reklama yönelik 
tepkilerinde ev içi sorumluluklara dikotomik yaklaştıkları; hem kabullenici hem de karşıt 
oldukları belirlenmiştir. ‘Bulaşıkları da yıkarım tabuları da yıkarım’ diyen bir izleyici de ‘ev 
güvenilirdir,’ ‘spor yapmak için sorumluluklardan vazgeçmek mi gerektiği’ görüşü de bu 
yaklaşımı desteklemektedir. Ayrıca reklamda, kadının takı olarak altını, sadece güzel görünmek 
için takmadığı, elde ettiği başarıların karşılığı olarak da boynuna asabileceği, fotoğrafta güzel 
görünmeye çalışan bir kadının ise boks gibi efor gerektiren bir sporda da güzel görünebileceği 
mesajı verilmiş ve bu şekilde kadının her daim güzel ve bakımlı görünmesi gerektiği gibi 
dayatmacı bir düşünceye karşı çıkılmıştır.   

YouTube izleyici yorumlarında, kadının varlığının dış ortamda görünür olması ile kendini ispat 
ettiği, daima güçlü, hırslı, başarılı ve mükemmel gösterilmeye dayalı çizilen kadın modelinin, 
medyanın beden dayatması olarak kabul edilebileceği düşüncesi yer almaktadır. Pazarın en 
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büyük hedef kitlesini oluşturan kadınların özel alan dışında günümüzde kamusal alanda da 
görünürlüklerinin artması, yeni ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmakta, dahası ürünü ya 
da markayı kullanan kişilerin; başarılı, güçlü ve güzel görüneceği gibi ideal kadın imajına dayalı 
sembolik yaklaşımlar ile satış ve marka sadakati arttırılmaya çalışılmakta, daha mutlu olunacağı 
vaadinde bulunulmaktadır. Piere Bourdieu, ‘Eril Tahakküm’ adlı kitabının Sembolik Mallar 
Ekonomisi ve Yeniden Üretim Stratejileri başlıklı bölümünde kadınların beden bakımı ve 
kozmetiğe olan ilgisi ya da etik ve estetik saygınlık elde etme düşüncesinin onları sembolik 
tahakkümün kurbanları haline getireceğini belirtmektedir. Ayrıca Bourdieu, kültürel malların 
üretim ve dolaşım düzeneğinde kadın dergilerinin sağladığı sembolik güce katkıda bulunan 
gönüllü kadınların, popüler olana meyletmeleri sonucu, sembolik mallar ekonomisinin 
hayatiyetini sürdürmesine katkıda bulunduklarını vurgulamaktadır (Bourdieu, 2015: 128).   

Reklama yönelik bir diğer eleştiri ise Türkiye’de gösterilen reklamın yabancı bir reklam ajansı 
tarafından hazırlanması olup,  Türk kültürüne yabancı bir ajansın yerel değerleri ne kadar doğru 
yansıtılabileceği tartışmasıdır. Bu tartışmanın haklı bir tarafı olacağı gibi Wieden Kennedy 
reklam ajansının hazırladığı reklam filminin, toplumda yerleşik kalıp düşüncelerden bağımsız 
olduğu da söylenemez. ‘Bulgular ve Yorum’ kısmında da ifade edildiği gibi yerel strateji ile 
hareket eden global markaların ev sahibi ülkede faaliyet gösteren reklam ajansları ile çalışması, 
reklamlara yönelik olumsuz eleştirilerin önüne geçilmesini sağlayabileceği gibi, yerelliği 
önemseyenlerin de ürüne, markaya ve reklama yönelik beğenisini arttırabilir.   

Reklama yönelik bir diğer eleştiri ise feminizmin pazar endüstrisi ile çeliştiği, kadınların 
reklamlarda yer almasının bir paradoks oluşturduğu düşüncesidir.  8 Mart 2017 tarihli 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı rapora göre** dünya ortalaması ile 
karşılaştırıldığında, Türkiye’de kadınların toplamda yüzde 87’si ücretli bir işte çalışmayı 
isterken, bunu destekleyen erkeklerin oranı ise yüzde 62’dir. Yani her iki cins arasındaki görüş 
farklılığı, yüzde 25’tir. Dünya ortalamasında bu farkın yüzde 4 olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye’de erkeklerin ataerkil aile anlayışını korudukları ve ‘kadının yeri 
evidir’ anlayışını sürdürdükleri bulunmuştur. Endüstride yaşanan toplumsal cinsiyet rollerine 
bağlı çatışmayı Kağnıcıoğlu (2015: 102) çalışmasında şöyle açıklamaktadır: 

“Endüstri ilişkilerinde çatışma, endüstri ilişkileri aktörlerinin bazen sınıf ideolojilerinden bazen 
de ataerkil ideolojilerden etkilendiği bir süreçtir. Aktörler bazen sermayenin çıkarlarını, bazen 
işçi sınıfının çıkarlarını, bir başka zaman ataerkil çıkarları ön plana alırken, bir başka sefer ise 
hem sınıf hem de ataerkil çıkarlar pahasına cinsiyet eşitliğini destekleyerek belirli maddi 
çıkarları üretmekte ya da yeniden yaratmaktadır. Aktörlerin dayandığı temelleri anlayabilmek 
için bu seçimleri destekleyen sınıf ve toplumsal cinsiyet ideolojilerinin takip edilmesi 
gerekmektedir.” 

Nike’ın bir diğer kampanyası olan Ortadoğu reklamlarında ise örtülü kadınların farklı spor 
dallarında gösterilmesi, YouTube izleyicileri arasında, değer olarak örtünün kullanılması bir iyi 
niyet olarak görülürken, bazı yorumlarda ise reklamların gerçeği yansıtmadığı, kadınların 
örtülü olarak, sokakta spor yapmadıkları belirtilmiştir. Yorumlardan elde edilen bir diğer 
yaklaşım;  yabancı bir ajansın toplumun değerlerini, Türkiye Nike reklam eleştirisindeki ile 
benzer şekilde, yorumlamada hatalı olacağı görüşü ileri sürülmüştür. Bu durum Nike gibi global 
markalara yönelik genel bir eleştiri olup, global markaların yerel reklam ajanslarıyla çalışması 
sayesinde bölgesel ya da yerel Pazar imajlarını olumlu yönde güçlendireceği düşünülmektedir.  

                                                           
** http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_546675/lang--tr/index.htm  (17.10.2017). 
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YouTube izleyicisi, spordaki değişimin kültürle açıklanmasını da eleştirmiştir. Ancak Terry 
Eagleton, Kültür Yorumları eserinde Eliot'ın yaptığı kültür tanımını "Bir topluluktaki 
insanların, beşikten mezara, sabahtan akşama ve hatta uykuda olduğu zamandaki yaşam 
tarzlarının tamamıdır” şeklinde verir ve Eliot’un, kültürün tam anlamıyla asla bilinçli 
olamayacağını vurguladığını belirtir (Eagleton, 2005: 134). Eagleton’ın aynı eserinde, 
‘Beynimizle algıladığımız değil, kemiklerimize işlenmiş olandır’ ifadesi de göz önünde 
bulundurulduğunda, milli takımın maç günlerinde farklı inançlardan bireyleri bir olma, birlik 
olma duygusu etrafında toplayan işte bu spordur.  

Türkiye ve Arap ülkelerinde kadının yapabileceklerine şüphe ile yaklaşılmıştır. Kadından daha 
çok ev içi sorumluluklarını yerine getirmesi, dış ortamda kendinden beklenen normlara göre 
hareket etmesi istenmektedir. Nike için hazırlanan reklam filmlerinde, toplumun kadına 
yüklediği bu normların dayatmacı olduğu vurgusunda bulunulmuş ve marka, kadınların 
kendilerini bu değer yargılarının dışında istedikleri gibi (özgür) yaşayabilmeleri için cesaret 
veren hikayeler, oyuncular ve metinler ile uyumlu reklam içeriği ve prodüksiyonu yaratmıştır. 
Markalar, toplumsal hareketlerin takipçisi olmakta ve reklam stratejilerini bu hedef gruplara 
yönelik yürüterek yeni pazar ortamında söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.  Reklam 
yazarlarının örneğin, LGBT ve feminist hareketlere vurgu yapan içeriklerle mesaj üretmeye 
başlamaları, bu stratejinin bir göstergesidir. Nike, her üç ülke için de feminist düşünceye vurgu 
yapan içerikleri reklamlarında kullanarak, bu grupların desteğini almaya çalışmaktadır. 

Nike’ın Rusya reklamında ise küçük bir kız çocuğu üzerinden ‘kadın nedir’ irdelenmiş ve 
izleyici yorumlarından kadının da erkek gibi bir cins olarak tanımlandığı, ancak erkek olmaya 
özendiği görüşü bazı izleyici yorumlarında ifade edilmiştir. Kadının erkek egemen spor 
dallarında başarılar elde etmesinin izleyiciler tarafından steroid olarak yorumlanması, kadınının 
kadın olarak değil, erkekten klonlanmış bir cins olarak düşünülmesinin üzücü bir tezahürü olsa 
gerek.  

Reklamın sloganının verildiği Packshot da ‘Believe in more’ (daha fazlasına inanın) ifadesi, 
kadınların da kendilerine yeterince inanmadıklarını, aslında düşündüklerinden, yaptıklarından 
veya yapacaklarından daha fazlası olduklarına, kendilerini özgürce tanımlamalarına inanmaları 
gerektiğini vurgulamaktadır. Simone de Beauvoir (1993), Kadın ‘ikinci cins’ bağımsızlığa 
doğru’ eserinde bu durumu, ‘Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra 
da ufkunun darlığına şaşıyoruz; kanatlarını kesiyoruz, sonra, uçamıyor diye yakınıyoruz’ veciz 
ifadeleri ile betimlemiştir. Bourdieu (2015) ise uzun süre kadınların kamusal ve ekonomik 
işlerde saf dışı kaldıklarını, ev içinde üstlenmeleri gereken sorumluluklara, soyun biyolojik-
toplumsal yeniden üretimi gibi faaliyetlere sıkıştırıldıklarını ve ev içi emeğin parasal bir 
karşılığı olmadığından kendi gözlerinde de değersiz olduklarını düşünmelerine yol açtığını 
belirtir.  

Nike markasına yönelik izleyici yorumlarında, çalışma koşullarında kadınların karşılaştıkları 
sömürü eleştirilmektedir. Nike’ın röntgenini çektiği kitabında Naomi Klein (2012), Nike ve 
Reebok’ın Çin’deki ayakkabı fabrikalarına ilişkin hazırlanan 1997 yılı raporunda, ‘Çokuluslu 
şirketler alt yüklenicileri sömürdükçe, alt yükleniciler de çalışanları sömürmektedir’ 
açıklamasına değinmektedir. Ayrıca Klein, Nike Halkla İlişkiler Müdürünün, Vietnam ve 
Endonezya gibi ülkelerde kadınlara ve erkeklere iş imkanı sağladıkları, yüksek bir hayat 
kalitesine sahip olmalarına yardımcı oldukları söylemini, devalüasyon ve sürekli yükselen 
enflasyon sonucu Nike’ın 1998’de fabrikalarındaki gerçek ücretlerde yüzde 45 oranında düşüşe 
gitmesiyle eleştirmektedir (233-249). 
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Fam ve Waller’ın reklam mesajı aracılığıyla iletilen kültürel değerlerin; tüketicilerin ürün 
seçimlerinde, yaşam biçimlerinde ve güdülerinin şekillenmesinde etkili bir güç olarak kabul 
edildiği görüşü, yukarıda belirtilen görüşler ve araştırmalar dahilinde araştırmacı tarafından da 
desteklenmektedir.  
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ÇANAKKALE KALE SERAMİK İŞLETMESİ KARO ÜRETİMİNDE �̅�–𝐒, CUSUM 
VE EWMA KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN UYGULANMASI 

Betül Canan TÜRKMEN*      İbrahim Zeki AKYURT† 
 

Öz 

Çağımızda ülkeler arasındaki rekabet savaşının arkasında kalite yönetimi yatmakta ve bunu en iyi başarabilen 
ülke ekonomik açıdan lider koltuğuna oturmaktadır. Küresel rekabet ortamı ile işletmelerin ürün veya hizmet 
piyasasında var olmasında kalite kavramı çok fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı seramik karo 
ürününe ait kalite seviyelerini arttırmaya yönelik kalite araçlarından kontrol grafiklerinin kullanımını 
örneklemektir. Çalışmanın uygulama kısmında, Kale Seramik’ten en çok üretilen seramik karolara ait ağırlık 
değerlerini içeren veri alınmıştır. Alınan verinin kontrol altında olup olmadığını anlamak için �̅�- 𝑆, Cusum ve 
Ewma kalite kontrol grafikleri oluşturulmuştur. Hedeflenen kalite düzeyini tespit etmek amacıyla oluşturulan   �̅�-
 𝑆, Cusum ve Ewma kalite kontrol grafikleri aralarındaki farklılıklar sunulmuştur.‡ 

Anahtar Kelimeler: Kalite, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kalite Kontrol Grafikleri, �̅�- 𝑆, Cusum, Ewma. 

 

APPLICATION OF �̅�–𝐒, CUSUM AND EWMA QUALITY CONTROL CHARTS ON A ÇANAKKALE 
KALE SERAMİK CERAMIC TILE MANUFACTURING OPERATION 

 

Abstract 

By the time quality control and quality guarantee lie down behind the competition war between countries and the 
best succeed country comes a leader in the aspect of economy. Because of global competition, the concept 
quality has gained much importance for the businesses to exist in the product or service market. The aim of this 
study is to sample the use of control charts which are the quality tools for increasing the levels of ceramic tile 
product. In the application section of this study, the data including the weight values of the most produced 
ceramic tile from Kale Seramik were taken. �̅�- 𝑆, Cusum and Ewma quality control charts were created to 
understand whether the obtained data was under control. Differences between �̅�- 𝑆, Cusum and Ewma quality 
control charts were introduced to determine the targeted quality level.  

Keywords: Quality, Statistical Quality Control, Quality Control Charts, �̅�- 𝑆, Cusum, Ewma. 

 

GİRİŞ 
Günümüzde teknik ve ekonomik alandaki gelişmelerin üretimden tüketime kadar her aşamada 
meydana getirdiği değişimler, ürün kalitesinin önemini daha da artırdığı gibi çok sayıda kalite 
sorununu da beraberinde getirmiştir. Kalite kavramı birçok ürün tasarımcısını, mühendisi, 
girişimciyi, yöneticiyi, üreticiyi ve tüketiciyi ilgilendiren başlıca konulardan biri haline 
gelmiştir. İnsanlar yıllar boyunca farkında olarak veya olmadan, kalite kavramının 
gelişmesine, günümüzdeki kalite anlayışının şekillenmesine katkıda bulunmuşlardır.  

Kalitenin muayeneye dayalı olarak sağlanmaya çalışılmasının zorluğundan dolayı kalite, 
üretimle ilgili bilimsel çalışmalar sonucunda özellikle Walter A. Shewart'ın kalite kontrol 
                                                           
* Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Anabilim Dalı, 
bcturkmen@gmail.com 
† Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Anabilimi Dalı, 
akyurt@istanbul.edu.tr 
‡ Bu makalenin uygulama aşamasındaki verilere ulaşmamı sağlayan Çanakkale Kale Seramik A.Ş. İnsan 
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grafikleri uygulaması ile- istatistiksel kalite kontrol anlayışı olarak değerlendirilen bir döneme 
geçiş yapmıştır. Kalite kontrol grafikleri ve istatistiksel kalite kontrol grafikleri kullanımı 
sayesinde üretimle ilgili süreçlerin iyileştirilmesi ve kalitenin arttırılması kolaylaştırılmıştır. 
Üretim sürecine bağlı değişkenlikler daha iyi gözlemlenebilir hale gelmiş ve üretimin 
kontrolü noktasında önlem alınması kolaylaşmıştır. 

Minimum malzeme ve işçilikle en yüksek kalite düzeyinde ve büyük miktarlarda üretimi 
zorunlu kılan üretimle ilgili istatistiğin kalite kontrolünde geniş uygulama olanakları bulması, 
II. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı ortamından kaynaklanan çeşitli 
ihtiyaçlar, üretimle ilgili kalite kontrolde, kontrol grafiklerinin ve örnekleme ile yapılan kabul 
testlerinin geniş çapta kullanılmasını gündeme getirmiştir. Savaştan sonra her alanda büyük 
bir hızla gelişen endüstri, aynı trendin günümüze kadar sürmesini sağlamıştır. 

Kalite kontrol grafikleri, belirli bir mal grubunun önceden belirlenen kalite sınırlarında 
gösterdiği değişim durumunun ölçülmesi amacıyla hazırlanan grafiklerdir. Bu grafikler 
yardımıyla, ortaya çıkan değişikliklerin en yüksek ve en düşük sınırları belirlenir. Kalite 
değişikliklerinin her zaman bu sınırlar içinde kalması ve diğer nedenler ile ortaya çıkan 
değişikliklerin ortadan kaldırılması sağlanır. 

Bu çalışmaya dair uygulama kapsamında, x̅–S, Cusum ve Ewma kalite kontrol grafikleri 
dikkate alınmıştır. Konuyla ilgili yapılan literatür taramasında farklı alan ve farklı yöntemler 
ile bu kontrol grafikleri kullanıldığı görülmüştür. Wu vd. (2008), örneklem ortalamasının 
kayması olan ek bir grafikleme parametresiyle ilgili olarak Cusum grafiğinin yeni bir 
özelliğini incelemişlerdir. Cusum grafiğinin performansını arttırmayı amaçlamışlardır. Nenes 
(2011), Shewart, Cusum ve Ewma kontrol grafiklerinin maliyetini düşürerek optimalliği 
sağlamak amacıyla değişken parametreleri sabitlemeye yönelik bir çalışma sunmuştur. Han 
vd. (2010), hastalık belirtileri tespitinde performansı arttırmak için poisson dağılımına sahip 
gözlemleri geçici istatistiksel tarama, Cusum ve Ewma kontrol grafikleri ile incelemişlerdir. 
Riaz vd. (2010), Cusum grafikleri için iki çalıştırma kuralı içeren grafik önermişlerdir. 
Önerilen şemaların küçük ve orta düzey değişiklikler için daha iyi performans gösterdiğini 
belirtmişlerdir. Huwang vd. (2010), dağılımdaki artma ve azalmaları tespit etmek için iki adet 
tek taraflı Ewma grafiği ve dağılımı izlemek için çift taraflı Ewma grafiği önermişlerdir. 
Dağılımdaki azalmaları saptamak için çift taraflı Ewma grafiğinin belirgin şekilde daha iyi 
performans gösterdiğini belirtmişlerdir. Ryu vd. (2010), bilgi eksikliğini göstermek için 
ortalama kayma boyutuna bir olasılık dağılımı belirlemişlerdir. CUSUM şemasını optimal 
olarak tasarlamak için ortalama çalışma süresi (ARL) temelli, beklenen ağırlıklandırılmış 
çalışma süresi (EWRL) olarak adlandırılan bir performans ölçütü kullanmışlardır. Sayısal 
sonuçlar da EWRL açısından Cusum temelli grafiklerin geliştirilebileceğini göstermiştir. Patel 
ve Divecha (2011) süreçteki değişimleri ve hataları daha etkili tespit edebilmek için normal 
dağılım varsayımı altında Markov Zinciri yaklaşımından faydalanarak değiştirilmiş bir Ewma 
kalite kontrol grafiği önerisinde bulunmuşlardır.  Abbas vd. (2012), süreç ortalamasındaki bir 
kaymayı saptamak için karma Cusum Ewma kalite kontrol grafiğini önermişler ve ortalama 
çalışma süresini değerlendirmişlerdir. Abbas vd. (2012), prosesteki dağılımı incelemek için 
yeni bir bellek tipi kontrol grafiği önermiş ve üstel ağırlıklandırılmış hareketli ortalamaların 
kümülatif toplamına dayandığı için grafiği CS-EWMA olarak adlandırmışlardır. Süreçteki 
dağılımı izlemek için, ortalama çalışma süresi vasıtasıyla diğer bellek grafikleri ile 
karşılaştırmalar yapmışlardır. Abbasi vd. (2012), kontrol grafiklerinin duyarlılığını artıran bir 
Cusum kalite kontrol grafiği modeli ile Shewart, Ewma, standart Cusum ve Comb kontrol 
grafiklerini kıyaslayan bir çalışma sunmuştur.  Yang vd. (2012), bir değişkene ait ortalama ve 
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varyans değişimini izlemek için uygun kontrol grafiği seçimi için Shewart ve Cusum kakite 
kontrol grafiği türlerini kıyaslamışlardır. Maravelakis (2012), ölçüm hatalarının Cusum ve 
Ewma kalite kontrol grafikleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Ou vd. (2012), Shewart, 
Cusum ve SPRT (Sıralı Aralık Oranı Testi) olmak üzere kontrol grafiklerini sınıflandırarak 
kontrol grafiklerinin duyarlılığını ve verimliliğini ölçen PCI (Performans Karşılaştırma 
İndeksi) içeren bir çalışma yapmışlardır.  Ertuğrul ve Özçil (2013), ürün veya hizmetlerin 
kalite seviyelerini arttırmaya yönelik kalite araçlarından Shewart, Cusum ve Ewma kalite 
kontrol grafiklerini kullanmış ve aralarındaki farkları göstermişlerdir. Zaman vd. (2014), bir 
prosesin yerini izlemek için karma Cusum Ewma olarak adlandırılan yeni bir kontrol şeması 
önermişlerdir. Önerilen karma Cusum-Ewma kalite kontrol grafiğinin performansını, ortalama 
çalışma süresi, göreceli çalışma süresi ve performans karşılaştırma indeksi çalışması ile 
ölçmüşlerdir. Henning vd. (2015), süreç ortalamasındaki büyük kaymalardaki ikili veri setleri 
için, tekli Shewart ve Cusum kontrol grafikleri ile birleştirilmiş Shewart-Cusum grafiğinin 
performansını karşılaştırmışlardır. Karşılaştırmada, ARL (Ortalama Çalışma Süresi) 
ölçümlerini analiz ederek gerçekleştirilmiş ve birleştirilmiş kontrol grafiklerinin ARL’si 
Monte Carlo simülasyonu ile tanımlanmıştır. Birleştirilmiş grafiklerin Cusum grafiğinin 
duyarlılığını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Ajadi vd. (2015), hızlı ilk tepki (FIR) ve üst 
kontrol limitinin üzerinde kalan ardışık üç noktadan ikisinde bir çalışma kuralı özelliklerine 
sahip karma Ewma Cusum (MCE) grafiği geliştirmişlerdir ve çalışma uzunluğu özelliklerini 
araştırmışlardır. Demir ve Mirtagioğlu (2016), veri setine önce Shewart daha sonra Cusum ve 
Ewma kalite kontrol grafiklerini uygulamıştır. Bu sayede süreç hakkında bilgi edinilmiş, 
geçici kontrol sınırları belirlenmiş, genel ortalamadan sapmalar tespit edilmiş ve üretim süreci 
için ileriye dönük tahminler yapmışlardır. Ajadi ve Riaz (2016), tasarım ayarlarının karışık bir 
versiyonunu kullanarak iki yeni çok değişkenli kontrol grafiği önermişlerdir. Önerilen 
tabloların grafik çizimi, çok değişkenli üstel ağırlıklandırılmış hareketli ortalamaların 
kümülatif toplamına dayanmaktadır. Grafiklerin performansı ortalama çalışma süresi 
açısından değerlendirilmişlerdir. Aslam (2016), Weibull dağılımlı (olasılık yoğunluk 
fonksiyonu) kalite özellikleri için bir karma Cusum Ewma kalite kontrol grafiği tasarlamıştır. 
Weilbull dağılımını şekil ve ölçek parametrelerinin esnek seçimi nedeniyle arıza 
mekanizmasını modellemede kullanılan en popüler dağılımlardan biri olduğu için 
kullanılmıştır. Zaman vd. (2016), ürün karakteristiğindeki özel nedenli değişimleri ölçmek 
için karma Cusum Ewma (MCE) kalite kontrol grafiğini önermiş ve önerilen MCE grafiği ile 
diğer mevcut kontrol grafikleri ve onların bazı değişiklikleriyle karşılaştırma yapmışlardır. 

İstatistiksel Kalite Kontrol (İKK); ürün kalitesini ölçmek, yorumlamak ve sonunda kontrol 
etmek için istatistiksel teknikleri kullanan bir yöntemdir. İstatistiksel Kalite Kontrol, 
doğrudan problemin altında yatan nedenin tanımlanması ve sonunda ortadan kaldırılmasına 
yöneliktir. Böylelikle İKK’nin odağı hem kalitenin hem de üretimin geliştirilmesidir. 

Bu çalışmada istatistiksel kalite kontrol grafiklerinden �̅�- 𝑆, Cusum ve Ewma kalite kontrol 
grafikleri incelenmiştir. Bu grafik yöntemlerin tanıtımı, uygulanması ve sonuçlarının 
yorumlanması; Kale Seramikten elde edilen seramik karoların presleme sonrası ham 
ağırlıklarını içeren veriler ile gösterilmiştir.  

Çalışmanın sonuç bölümünde ise yapılan uygulamaya ait kontrol grafiği seçim önerisinde 
bulunulmuş ve kullanılan kontrol grafiği türleri analiz edilmiştir. İşletme yapısına uygun 
olabilecek kontrol grafiği farklılıkları ve uygulama kapsamındaki işletmenin kullanımına 
uygun Ewma kalite kontrol grafiği önerisi sunulmuştur. 
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1. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ  
İstatistiksel kalite kontrol teknikleri ürün kalitesini geliştirmek ve süreçleri izlemek için 
endüstride yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çeşitli kontrol grafikleri de süreç içerisindeki 
değişkenleri izlemek ve ürünlerin kalitesini düşüren kontrol dışı durumları tespit etmek için 
geliştirilmiştir (Noorossana and Vaghefi, 2006: 191). Bu çalışmada kullanılan kalite kontrol 
grafiği türleri şunlardır; �̅�- 𝑆, Cusum, Ewma. 

1.1.  �̅�– 𝑺 Kalite Kontrol Grafikleri 
Ortalama (�̅�) kontrol diyagramları; örnek ortalamalarının istenilen ortalamaya ya da genel 
ortalamaya göre nasıl karşılaştırılacağını gösterir. Değişim aralığı (𝑅) kontrol diyagramları; 
örnek içindeki tekli gözlemlerin farklılığını belirler. Standart sapma (𝑆) kontrol diyagramları; 
Örnek standart sapmalarının ortalamaları ile ilişkili olduğu için bu diyagramları alt örnek 
dağılımlarının değişimini belirler. Uygulamalarda yaygın olarak �̅�- 𝑅 veya �̅�- 𝑆 kontrol 
grafikleri kullanılır. Bunun nedeni ise örnek ortalamaları aynı olsa bile standart sapmalar veya 
değişim aralıkları büyük olursa süreç kontrol dışı olabilir (Demir ve Mirtagioğlu, 2016: 256). 

𝑥 ̅ve R kontrol grafikleri en çok kullanılan kontrol grafikleri olsa da, n≥10 olduğu durumda 
değişim aralığının etkinliği ve güvenirliği azaldığından dolayı R kontrol diyagramı yerine S 
kontrol diyagramı kullanılır. S kontrol diyagramı, n<10 olduğu durumda da kullanılabilir. 
Ancak hesaplama kolaylığı bakımından R diyagramı tercih edilmektedir.  

Her biri 𝑛 adet gözlemden oluşan 𝑚 adet örneğin standart sapması 𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑚 şeklinde 
gösterilirse  𝑚 adet standart sapmanın ortalaması, 

𝑆̅ =
1

𝑚
∑ 𝑆𝑖 =

𝑆1+𝑆2+⋯+𝑆𝑚

𝑚

𝑚
𝑖=1                                                                                      

    (1) 

eşitliği ile ve örnek standart sapmaları ise, 

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖+�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                                                                                                           (2) 

eşitliği ile ifade edilir. 

Buna göre S diyagramının kontrol sınırları, 

Ü𝐾𝑆 = 𝐵4𝑆̅                                                                                                                 
   (3) 

𝑂Ç = 𝑆̅                                                                                                                         (4)    

𝐴𝐾𝑆 = 𝐵3𝑆̅                                                                                                                  (5) 
şeklinde düzenlenir. B3 ve B4 katsayıları örnek hacimlerine göre değişim göstermekte  

𝐵3 = 1 −
3

𝐶4
√1 − 𝐶4

2                                                                                                 
   (6) 

𝐵4 = 1 +
3

𝐶4
√1 − 𝐶4

2                                                                                                 
   (7) 
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eşitlikleri ile hesaplanmaktadır. Örnek hacimlerine göre değer alan C4 özellikler örnek hacmi 
25’ten büyük olduğu zaman 4(𝑛 − 1)/(4n-3) eşitliği ile hesaplanmaktadır. Ayrıca �̅� 
diyagramının kontrol sınırları ise, 

Ü𝐾𝑆 = �̿� + 𝐴3𝑆̅                                                                                                         
    (8) 

OÇ = �̿�                                                                                                                       
    (9) 

𝐴𝐾𝑆 = �̿� − 𝐴3𝑆̅                                                                                                         
    (10) 

şekline dönüşür. A3’ün alacağı değer 3

𝐶4√𝑛
 eşitliği ile hesaplanmaktadır (May ve Spanos, 2006: 

113). 

Shewhart kontrol diyagramları sürecin kontrol altında olup olmadığını ve sürecin kontrol 
altında olmamasına neden olan özel nedenlerin belirlenmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte 
Shewhart diyagramları, diyagram üzerinde işaretlenen son noktanın değerlendirmesini 
yapmaktadır ve sürecin tüm yapısını yansıtmamaktadır. Bu nedenle bu diyagramlar, süreçteki 
yaklaşık 1,5𝜎 ve altındaki değişimlere duyarsızlık göstermektedirler.  Bu sorunu çözmek için 
süreçteki küçük değişimlerle ilgilenildiğinde kümülatif toplam (CUSUM) ve üstel 
ağırlıklandırılmış hareketli ortalama (EWMA) kontrol diyagramları kullanılmaktadır 
(Montgomery, 2005: 199). 

1.2. Cusum (Kümülatif Toplam) Kalite Kontrol Grafikleri 

Cusum kontrol grafiği, �̅�- 𝑆 kontrol grafiklerinin örneklem ortalamalarındaki küçük ancak 
sürekli kaymalara karşı duyarsızlığı nedeniyle, bu grafiklere alternatif olarak geliştirilen 
grafik türlerinden birisidir (Özçil, 2014). Cusum kontrol grafiği örneklem değerlerinin hedef 
değerden cebirsel sapmalarının kümülatif toplamını (𝐶𝑖) grafik üzerine işaretleyerek örneklem 
verilerindeki bütün bilgiyi dikkate almaktadır. Ayrıca, Cusum kontrol grafikleri, küçük süreç 
kaymalarını belirlemek için birkaç örneklemdeki bilgiyi birleştirmeleri nedeniyle �̅�- 𝑆 
grafiklerinden daha üstündür. Bu üstünlük özellikle, n=1 örneklem hacminde daha etkilidir. 
Bir süreçte hedeflenen belli bir değerden pozitif ve negatif yönde kaymalar meydana 
gelebilmektedir. CUSUM kontrol grafiğine göre süreç ortalamasında meydana gelebilecek 
kaymaların kontrol dışı olup olmadığının tespiti için karar aralıkları ve V maskesi olmak 
üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Şekil 1’de tipik bir V Maskesi gösterilmektedir. 

CUSUM kontrol grafiği, gözlemlerin bir hedef değerden sapmalarının kümülatif toplamlarını 
göstermektedir. Diğer bir deyişle, kümülatif toplam değeri; 

𝐶𝑖 = ∑ (�̅�𝑗 − µ0)𝑖
𝑗=1                                                                                                        (11) 

Alt örnek 𝑖 olmak üzere kümülatif toplam parametreleri şu şekildedir; 

𝐶𝑖: j inci gözlemden i inci gözleme kadar olan sapmaların kümülatif toplamı 

�̅�𝑗  : j inci gözlemin ortalaması 

µ0: hedef değer veya süreç ortalaması 
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Şekil 1: Standart V Maskesi 

�̅�𝑖’nin standart sapması 𝜎�̅� ile gösterilir. α ve β ’nın da kabul edilir bir seviyede tutulması 
gerektiği düşünülürse V maskesi parametreleri, 

𝑑 = (
2

𝛿2) 𝑙𝑛 (
1−𝛽

𝛼
)                          (12) 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
∆

2𝐴
)                                             (13) 

𝛿 =
∆

𝜎�̅�
                                (14) 

eşitliği ile hesaplanır. Eğer β değeri ihmal edilecek kadar küçük ise, (12) no'lu eşitlik 

𝑑 = −2
𝑙𝑛𝛼

𝛿2                                              (15) 

şeklinde yeniden düzenlenir. 

Eldeki bilgiler ile, 

𝑡𝑎𝑛𝜃 =
∆

2𝐴
=

𝛿𝜎�̅�

2(2𝜎�̅�)
=

𝛿

4
                                            (16) 

şeklinde veya K değerinin örnek aralık başına V maskesi kollarının eğimini vermesi ve A’nın 
CUSUM ölçeğinde bir örnek aralığına eşit olması nedeniyle, 

𝑡𝑎𝑛𝜃 =
𝐾

𝐴
=

𝑘𝜎�̅�

2𝜎�̅�
=

𝑘

2
                                            (17) 

şeklinde de yazılabilir. Eşitlik (16) ve (17) birbirine eşitlenirse, 
𝑘

2
=

𝛿

4
 

 
⇒   𝑘 =

𝛿

2
                                             (18) 

eşitliği ve 

𝐾 = 𝑘𝜎�̅� =
𝛿

2
𝜎�̅� =

∆

2
                                            (19) 

eşitliği elde edilir. Ayrıca, 

𝑡𝑎𝑛𝜃 =
𝐻

𝐴.𝑑
=

ℎ𝜎�̅�

(2𝜎�̅�)𝑑
=

ℎ

2𝑑
                                            (20) 

eşitliği de yazılabilir. 
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Yukarıdaki eşitliklerde; 

 α : Süreç ortalamasında bir kayma yok iken bir kaymanın olduğuna karar verme ihtimalini 

β : Gerçekte kayma var iken bunu tespit edememe ihtimalini 

Δ: Süreç ortalamasında meydana gelen kayma miktarını 

A: Bir ölçek faktörüdür ve bu değer yatay eksen üzerindeki 1 birimlik uzunluğa dikey eksen 
üzerinde karşılık gelen değerini (A değeri, 𝜎�̅� ile 2𝜎�̅� arasında değişir ve bu değerin 2𝜎�̅� 
olarak alınması tercih edilir). 

δ: Araştırılmasına karar verilen süreç seviyesindeki en küçük kayma miktarını (∆= 𝛿𝜎�̅�) 

𝜎�̅�: Örnek ortalamaları için standart hatayı (𝜎�̅� =
𝜎

√𝑛
) 

H: Karar aralığı, OU veya OL uzunluğunu 

h: Kendisiyle örnek istatistiğinin çarpılması durumunda karar aralığını veren değeri (𝐻 =
ℎ𝜎�̅�) 
K: V maskesi kollarının eğimini 

k: Kendisiyle örnek istatistiğinin çarpımı sonucunda V maskesi kolları eğimini veren değeri 
(𝐾 = 𝑘𝜎�̅�) 
d: OP uzunluğunun değerini 

θ: Orta çizgi ile kol arasındaki açıyı verir (Demir, 2008: 17-18). 

1.3. Ewma (Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama) Kalite Kontrol Grafikleri 
EWMA grafiği; zamanla eskiyen gözlemlere gittikçe azalan ağırlıklar vererek, verileri 
ortalayan bir istatistiktir. Sahip olduğu ağırlık faktörünün seçimi dolayısıyla esnek bir yapıya 
sahiptir ve bu faktörü, eski ve yeni gözlemler arasında bir denge kurmak için kullanmaktadır 
(Özel, 2010: 71). 

Örneklem hacmi n, örneklem ortalamaları �̅�𝑗(𝑗 = 1,2,3, … , 𝑡, … , 𝑘) ve �̿� =
∑ �̅�𝑗

𝑘
1

𝑘
  olmak üzere 

t döneminin üstel ağırlıklı hareketli ortalaması Eşitlik 31'de gösterilen şekilde hesaplanır. 

EWMA tahmin değerini hesaplamada; 

t: Zamanı, 

xt: t zamandaki gözlem değerini, 

zt: t zamandaki tahmini EWMA değerini, 

λ: En son gözleme verilecek ağırlığı belirtmek üzere;  

t ve t-1 zamanlarında EWMA’nın tahmini değeri, 

𝑧𝑡 = 𝜆�̅�𝑡 + (1 − 𝜆)𝑧𝑡−1                 (21)  

𝑧𝑡−1 = 𝜆�̅�𝑡−1 + (1 − 𝜆)𝑧𝑡−2                (22) 
eşitlikleri ile hesaplanır.  λ sabiti EWMA istatistiğinin gücünü göstermekte ve bu değer sıfır 
ile bir arasında değişmektedir. Ayrıca λ=0.2 değeri en küçük hata kareler toplamını verir.  
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t =1 zamanında EWMA’nın tahmin değeri 𝑧0 = �̅� olarak alınır. EWMA grafiğindeki ilk değer 
orta çizgi üzerinde bulunur. EWMA grafiğinde örnek hacmi 1 olduğundan her bir gözlem 
örnek ortalaması gibi işlem görür yani �̅�𝑖 = 𝑥𝑖 olur. (21) no’lu eşitlikteki değer (22) no’lu 
eşitlikte yerine yazılırsa, 

𝑧𝑡 = 𝜆�̅�𝑡 + 𝜆(1 − 𝜆)�̅�𝑡−1 + (1 − 𝜆)2𝑧𝑡−2               (23) 
olur. Bu da zt değerinin EWMA kontrol grafiğinde daha önce alınan bütün örnek 
ortalamalarının ağırlıklı ortalaması olduğunu göstermektedir. Bu eşitlik daha genel bir ifade 
ile zt-j ve j=1,2,...,t olmak üzere tekrar düzenlenirse şöyle olur: 

𝑧𝑡 = 𝜆 ∑ (1 − 𝜆)𝑗𝑡−1
𝑗=1 �̅�𝑡−𝑗 + (1 − 𝜆)𝑡𝑧0                (24) 

Varyansı  𝜎2

𝑛
  olan �̅�𝑡 tesadüf değişken olarak alınırsa, 𝑧𝑡’nin varyansı, 

𝜎𝑧𝑡
2 =

𝜎2

𝑛
(

𝜆

2−𝜆
) [1 − (1 − 𝜆)2𝑡]                 (25) 

olur. Bu eşitlikte her iki tarafın karekökü alınırsa 𝑧𝑡’nin standart sapması hesaplanmış olur. 
Ancak EWMA grafiği kontrol sınırlarını hesaplamada kullanılan standart sapma değerleri 
belli bir t değerine kadar artar daha sonra sabit kalır. t değeri yeterli büyüklüğe (10'a) ulaştığı 
zaman eşitlik 

𝜎𝑧𝑡
=

𝜎

√𝑛
√

𝜆

2−𝜆
                              (26) 

gibi daha basit bir hale dönüşür. Genel bir ifade ile EWMA kontrol grafiğinin kontrol 
sınırları, 

Ü𝐾𝑆 = �̿� + 3𝜎𝑧𝑡
                  (27) 

OÇ = �̿�                   (28) 

𝐴𝐾𝑆 = �̿� − 3𝜎𝑧𝑡
                  (29) 

olarak hesaplanır (Işığıçok, 2012: 307-308). 

λ, EWMA grafiğinin geçmiş derinliğine karar veren bir ağırlık faktörü olmak üzere, 0 <λ≤ 1 
arasında değerler alan sabit bir parametredir. λ parametresi, ağırlıkların ne ölçüde azalacağına, 
dolayısıyla önceki verilerin EWMA istatistiğinin hesaplanmasına ne oranda katılacağına karar 
verir. Örnek ortalamasının eskimesiyle, 𝜆 (1 − 𝜆 )𝑗  ağırlıkları, geometrik olarak azalmaktadır 
(Özkale, 2004: 121). 

 
2. UYGULAMA 
Çalışmada veri seti olarak; Kale Seramikten§ alınan presleme sonrası seramik karonun ham 
ağırlıklarını içeren değerler kullanılmıştır. Bu veriler, Kale Seramikte en çok üretilen 10 farklı 
                                                           

§ Bu makalede Türkiye’de 1957 yılından bu yana üretim yapan Kale Seramik işletmesi ele alınmıştır. Kale 
Grubu, Türkiye'de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük etmiş, bu alandaki yatırımları ile bir dünya devi 
haline gelmiştir. Kale Grubu bugün Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 12’nci en büyük seramik karo üreticisi 
durumundadır. Kalebodur marka adı ile üretimini sürdüren Kale Seramik, 65 milyon metrekare yıllık üretim 
kapasitesi ile Çanakkale Çan’da tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur. 
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ürünün gram cinsinden değerlerini içermektedir. 10 adet ürün ve her ürüne ait 25 gözlem 
olmak üzere 250 birimlik ağırlık değerlerinden oluşan örneklem Ek-1 numaralı tabloda 
gösterilmiştir. Verilerin hazırlanmasında Microsoft Excel 2007 programı ve kalite kontrol 
grafiklerinin çiziminde ise Minitab 18 programı kullanılmıştır.  

Seramik en basit anlatımıyla, 'çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş toprak' demektir. Seramik karo, 
seramik malzemelerden çeşitli boyutlarda levhalar halinde üretilen zemin ve duvar kaplama 
malzemesidir. Seramik karoların üretiminde toprak ürünleri kullanılmaktadır. Seramik karo 
üretim süreci 4 ana başlıktan oluşur ve bunlar sırasıyla şu şekildedir; masse (çamur) 
hazırlama, şekillendirme (pres), fırınlama, kalite ayrımı ve ambalaj.  

Seramik karo için öncelikle, ocaklardan çıkarılıp fabrika sahasına getirilen hammaddeler 
kırma ve eleme işlemlerinden sonra değirmenlerde değişik öğütme süresi ve öğütme 
yöntemlerine göre öğütülmektedir. Öğütlen hammaddeler sulu bilyalı değirmenden geçirilerek 
çamur stok havuzu oluşturulmaktadır. Oluşturulan havuzdaki çamurlar, püskürtmeli 
kurutucuya aktarılmaktadır. Elde edilen çamurun homojenliğini ve olgunlaşmasını sağlamak 
amacıyla pres üssü silolarda depolanarak bir süre bekletilmesi sağlanmaktadır. Depolanan 
çamur malzeme, pres tablalarındaki kalıpların şekline göre belirli bir basma gücü ile 
preslenmektedir (şekillendirilmektedir). Preslenen malzeme; kurutma, sırlama ve dekorlama 
işlemlerinden sonra yükleme ve stoklama noktasına getirilmektedir. Bu aşamada malzeme, 
soğutma işlemlerinden geçerek pişirilmek üzere fırına aktarılmaktadır. Pişmiş ürün konteyner 
yardımı ile kalite ayırma makinesine götürülmekte ve otomatik kutulama makinesi sayesinde 
seramik karolar ambalajlanmaktadır. Ambalajlanan mamul, sevk edilme durumuna göre 
paletler halinde stoklanmaktadır.  

Uygulamada kontrolü yapılacak değişken seramik karonun presleme sonrasındaki ham 
ağırlıklarını içermektedir. Elde edilen örnekleme sırasıyla �̅�- 𝑆, Cusum ve Ewma kalite 
kontrol grafikleri uygulamaları yapılmıştır.  

2.1. �̅�- 𝑺 Kalite Kontrol Grafiğinin Uygulaması 

Seçilen örnekleme ilişkin �̅�- 𝑆 kontrol grafiği uygulaması, ortalamalar ve standart sapma 
değerleri ile birlikte hesaplanmıştır, hesaplanan değerler Tablo 1’de gösterilmiştir. �̅�- 𝑆 
kontrol grafiği de Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

S̅ =
1

m
∑ Si =

S1 + S2 + ⋯ + Sm

m

m

i=1

=
715,2024348

25
= 28,6080974 
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Tablo 1: Örneklem Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri 

Örneklem Numaraları 𝒙 Değerleri 𝐒  Değerleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3037,5 
3046,8 
3045,9 
3055,7 
3052,7 
3059,8 
3050,7 
3037,9 
3038,2 
3061,5 
3061 

3051,4 
3053,3 
3053,2 
3037 

3046,2 
3059,6 
3046,1 
3048,5 
3069,7 
3040,2 
3048,3 
3037,4 
3063,8 
3067,5 

28,35587 
26,30082 
32,18506 
31,18778 
26,36938 
33,64124 
27,70499 
35,82814 
34,78442 
29,27361 
24,89534 
28,34784 
31,41143 
32,14827 
22,00505 
37,63214 
29,66554 
26,25283 
30,29943 
23,27158 
22,98212 
29,00977 
23,46723 
21,31145 
26,87109 

Ana kütle ortalaması ve standart sapması bilinmediği için faktör değerleri tablosu yardımı ile 
A=0,949 olarak alındığı zaman kontrol x̅ grafiği parametreleri;  

Ü𝐾𝑆 =  �̿� + A 𝑆̅ = 3050,796 + 0,949x28,6080974 = 3077,945 

OÇ = �̿�  =  ∑ 𝑥𝑖

𝑚
 =  76269,9

25
= 3050,796   

𝐴𝐾𝑆 = �̿� – A 𝑆̅ = 3050,796 – 0,949x28,6080974 = 3023,657 
Ana kütle standart sapmasının bilinmemesi durumunda, örnek hacmi 10 olduğundan 
𝐵4 =1,716 ve 𝐵3= 0,284 olarak alındığı zaman S kontrol grafiği parametreleri şu şekildedir;  

Ü𝐾𝑆 = 𝐵4 𝑆̅ = 47,7615  

OÇ = 𝑆̅ = 28,6080974     

𝐴𝐾𝑆 = 𝐵3 𝑆̅ = 8,1247   
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Şekil 2: Örnekleme Ait �̅�- 𝑺 Kontrol Grafiği 

Seçilen 25 örnekleme ait �̅�- 𝑆 kontrol grafiği standart kullanım yöntemi ile hesaplanmıştır. 
Kontrol limitleri hesaplanırken 3 standart sapmalık ayrılışlar dikkate alınmıştır. Gösterilen 
kontrol grafiği sonucu olarak üretim sürecinin kontrol altında olduğu gözlemlenmiştir. 

2.2. Cusum Kalite Kontrol Grafiğinin Uygulaması 
Cusum kontrol grafiği için yapılan hesaplamalar sonucundaki ortalama değerler, ortalamadan 
sapmalar ve ortalamadaki sapmaların birikimli değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Xbar-S Chart of 1 .Ürün; ...; 10.Ürün

At least one estimated historical parameter is used in the calculations.

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

387 
 

Tablo 2: Cusum Kontrol Grafiği İçin Hesaplanan Değerler 

Örneklem 
Numaraları  𝒙𝒊  𝒙𝒊 − 𝒙  𝑪𝒊 R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3037,5 
3046,8 
3045,9 
3055,7 
3052,7 
3059,8 
3050,7 
3037,9 
3038,2 
3061,5 
3061 

3051,4 
3053,3 
3053,2 
3037 

3046,2 
3059,6 
3046,1 
3048,5 
3069,7 
3040,2 
3048,3 
3037,4 
3063,8 
3067,5 

-13,296 
-3,996 
-4,896 
4,904 
1,904 
9,004 
-0,096 

-12,896 
-12,596 
10,704 
10,204 
0,604 
2,504 
2,404 

-13,796 
-4,596 
8,804 
-4,696 
-2,296 
18,904 
-10,596 
-2,496 

-13,396 
13,004 
16,704 

-13,296 
-17,292 
-22,188 
-17,284 
-15,38 
-6,376 
-6,472 

-19,368 
-31,964 
-21,26 

-11,056 
-10,452 
-7,948 
-5,544 
-19,34 

-23,936 
-15,132 
-19,828 
-22,124 

-3,22 
-13,816 
-16,312 
-29,708 
-16,704 

0 

70 
75 
84 
84 
79 
92 
76 
92 
95 
80 
67 
98 
87 
92 
51 
95 
91 
76 
92 
71 
65 
91 
59 
53 
76 

Eğer �̅�𝑖 ’nin standart sapması 𝜎�̅� ile gösterilir, literatürdeki benzer çalışmalarda olduğu gibi 
α=0,01 ve β=0 olarak kabul edilir bir seviyede tutulursa, faktör değerleri tablosu yardımı ile 
𝑑2=3,078 olarak alınır. V maskesi kollarının eğimini veren değer yani standart ayrılışları 
dikkate alan k =1 olarak alınırsa, V maskesi parametreleri şu şekilde hesaplanmıştır. 

 𝜎 =
�̅�

𝑑2  
⇒  

79,64

3,078
= 25,8739 

 𝜎�̅� =
𝜎

√𝑛−1  
⇒  

25,8739

√24
= 5,2815 

𝛿2 = (
∆

𝜎�̅�
)

2

 
⇒  (

25,8739

5,2815
)

2

= 23,9998     

 𝑑 = −2
𝑙𝑛𝛼

𝛿2  
⇒ −2

𝑙𝑛0,01

23,9998  
⇒  0,3838          

 𝐴 = 2𝜎�̅�
 

⇒  2 ∗ 5,2815 = 10,563          

 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
∆

2𝐴
)

 
⇒  𝑡𝑎𝑛−1 (

25,8739

2∗10,563
)

 
⇒  50,7684° 
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Şekil 3: Örnekleme Ait V maskesi 

Uygulama kapsamında değerlendirilen veri setine ait Cusum kontrol grafiği literatürdeki 
yaygın kullanım yöntemi ile hesaplanmıştır. Uygulama için oluşturulan Cusum grafikleri için 
V maskesi hesaplanırken 1 standart sapmalık ayrılışlar dikkate alınmıştır. Hesaplanan değerler 
doğrultusunda Şekil 3’te V maskeli Cusum kontrol grafiği gösterilmiş ve süreçteki 3 noktanın 
kontrol dışı olduğu gözlenmiştir.  

2.3. Ewma Kalite Kontrol Grafiğinin Uygulaması 
Ewma kontrol grafiği için hesaplanan ortalamalar ve Z değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 
Süreçteki büyük ve küçük kaymaların aynı oranda tespiti için önceki örnekleri ağırlıklandırma 
katsayısı λ=0,5 olarak alınmıştır. 
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At least one estimated historical parameter is used in the calculations.
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Tablo 3. Ewma Kontrol Grafiği İçin Ortalamalar Ve Z Değerleri 

Örneklem 
Numaraları      𝒙𝒊      𝒁𝒊 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3037,5 
3046,8 
3045,9 
3055,7 
3052,7 
3059,8 
3050,7 
3037,9 
3038,2 
3061,5 
3061 

3051,4 
3053,3 
3053,2 
3037 

3046,2 
3059,6 
3046,1 
3048,5 
3069,7 
3040,2 
3048,3 
3037,4 
3063,8 
3067,5 

3044,148 
3045,474 
3045,687 

3050,6935 
3051,69675 

3055,748375 
3053,224188 
3045,562094 
3041,881047 
3051,690523 
3056,345262 
3053,872631 
3053,586315 
3053,393158 
3045,196579 
3045,698289 
3052,649145 
3049,374572 
3048,937286 
3059,318643 
3049,759322 
3049,029661 
3043,21483 

3053,507415 
3060,503708 

Ana kütleye ait ortalama ve standart sapma değerleri bilinmediği için 1,5 standart sapmalık 
kontrol sınırları şu şekildedir: 

Üst Kontrol Sınırı (ÜKS) = �̿� + 𝐴2�̅�√
λ

(2−λ)
∗

1,5

3
  

 
⇒ 3058,630 

Orta Çizgi (OÇ) = �̿� 
 

⇒  3050,796 

Alt Kontrol Sınırı (AKS)= �̿� − 𝐴2�̅�√
λ

(2−λ)
∗

1,5

3  
⇒ 3042,952 
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Şekil 4: Örnekleme Ait Ewma Kontrol Grafiği 

Şekil 4'te hesaplanan değerler doğrultusunda gösterilen Ewma kontrol grafiği sonucunda 3 
noktanın kontrol dışı olduğu görülmüştür. Örneklemdeki çoğu değer için orta çizgi 
sınırlarında olduğu görülmüştür.  

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Alınan örneklem doğrultusunda seramik karonun üretim sürecindeki ağırlık değişimini 
gösteren kontrol grafikleri uygulama bölümünde yer almıştır. Uygulamada gösterilen kontrol 
grafiği türleri genel kabul görmüş kullanım yöntemleri ile hesaplanmıştır. 

Çalışmada �̅�- 𝑆 grafiği için 3, Cusum grafiği için 1 ve Ewma grafiği için 1,5 olan temel 
standart sapma değerleri için elde edilen sonuçlar ile kalite kontrol grafikleri analiz edilmiştir. 
Buna göre, �̅�- 𝑆 kontrol grafiğinde sürecin kontrolde olduğu gözlenmiştir. �̅�- 𝑆 kontrol 
grafikleri sürecin kontrol altında olup olmadığını ve sürecin kontrol altında olmamasına neden 
olan özel nedenlerin belirlenmesini sağlamaktadır. �̅�- 𝑆 grafikleri grafik üzerinde işaretlenen 
son noktanın değerlendirmesini yapmaktadır ve sürecin tüm yapısını yansıtamamaktadır. Bu 
grafikler daha çok süreçteki büyük değişimler için uygundur. Cusum kontrol grafiğine göre 
sürecin kontrol altında olmadığı, 3 noktanın kontrol dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Cusum 
grafiklerindeki noktaların yapısı kontrol sınırları yerine V maskesi kullanıldığında x̅–S 
grafiklerinde kullanılan kontrol sınırlarından daha etkilidir. Cusum grafiklerinde değişim 
noktaları çok belirgin iken �̅�- 𝑆 grafiklerinde gizlidir. Cusum grafiklerinde örneklem 
ölçülerinin birikimli toplamları alındığından farklılıklar ve sonuçlar daha iyi görülmektedir. 
Ewma kontrol grafiğine göre sürecin kontrol altında olmadığı, süreçteki 3 noktanın kontrol 
sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir. Ewma kontrol grafiği türünün birbirine bağımlı veya 
etkilenen süreç çıktıları için uygun olduğu tespit edilmiştir. Cusum kontrol grafiklerinin ise 
Ewma kontrol grafiğinde olduğu gibi küçük ani değişimler için uygun olduğu ve Ewma 
kontrol grafiklerine kıyasla daha az ilişkili çıktıları test etmede uygun olacağı sonucuna 
varılmıştır. 

2523211 91 71 51 31 197531
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At least one estimated historical parameter is used in the calculations.
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Ewma ve Cusum kontrol grafiklerinin avantajı, önceki gözlem değerlerinin kontrol noktalarını 
etkilemesidir. Ewma kontrol grafiklerinin Cusum kontrol grafiklerinden üstünlüğü hata 
derecelerini birikimli olarak ele alırken önceki gözlemleri derecelendirmesi veya 
ağırlıklandırmasıdır. Cusum kontrol grafikleri kullanım ve yorumlama zorluklarının yanında, 
α ve β’nın tayinindeki belirsizlikler gibi sebeplerle Montgomery V maskesi yöntemine 
şiddetle karşı çıkmaktadır.   

Sonuç olarak ele alınan süreç kapsamında Ewma kontrol grafiklerinin kullanılması maliyet ve 
pratik olma açısından daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ewma kontrol grafiklerinin 
seçimi ile bahse konu işletme, uygun hata kontrol düzeyinde üretim sürecini daha iyi 
değerlendirebilecektir. Ölçüm değerlerinden hatalı olanların nedenlerinin araştırılması, hatalı 
mamul üreten operatör için gerekli düzenlemelerin yapılması hata düzeyinin düşürülmesini 
sağlayacaktır. İşletme, bu ölçüm yöntemi sayesinde hatalarının istenilen derecede kontrol 
altında olup olmadığını tespit edebilecektir. 

Gelecek çalışmalarda, işletmenin farklı bölümleri için de kalite kontrol grafikleri 
uygulamalarının yapılması veya incelenecek özelliklerin tüm işletmeyi kapsayacak şekilde 
belirlenmesi yoluyla uygulamanın geliştirilmesi önerilebilir. Aynı zamanda farklı kalite 
kontrol grafikleri kullanılarak bu çalışmada kullanılan grafikler ile karşılaştırılması 
yapılabilir.  
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EKLER 
Ek 1: Seramik Karo Ağırlık Değerleri (KALE Seramik) 

Örneklem  
Numaraları 

1.Ürün   
(gram) 

2.Ürün       
(gram) 

3.Ürün 
(gram) 

4.Ürün 
(gram) 

5.Ürün 
(gram) 

6.Ürün 
(gram) 

7.Ürün 
(gram) 

8.Ürün 
(gram) 

9.Ürün 
(gram) 

10.Ürün 
(gram) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3023 
3090 
3085 
3091 
3047 
3099 
3026 
3097 
3003 
3033 
3067 
3086 
3077 
3051 
3020 
3073 
3069 
3045 
3042 
3075 
3024 
3046 
3069 
3031 
3067 

3001 
3072 
3081 
3059 
3087 
3085 
3030 
3060 
3029 
3097 
3070 
3030 
3012 
3006 
3058 
3003 
3051 
3087 
3051 
3100 
3007 
3026 
3071 
3080 
3065 

3066 
3025 
3088 
3017 
3008 
3035 
3050 
3009 
3030 
3066 
3094 
3046 
3099 
3092 
3050 
3012 
3093 
3029 
3095 
3076 
3051 
3033 
3016 
3027 
3076 

3003 
3026 
3061 
3038 
3015 
3088 
3040 
3005 
3009 
3016 
3032 
3100 
3081 
3098 
3058 
3083 
3082 
3041 
3003 
3068 
3044 
3030 
3026 
3080 
3048 

3070 
3057 
3024 
3086 
3066 
3068 
3066 
3012 
3011 
3075 
3037 
3060 
3012 
3055 
3010 
3098 
3096 
3027 
3012 
3040 
3066 
3082 
3016 
3094 
3032 

3055 
3017 
3023 
3007 
3064 
3015 
3092 
3091 
3089 
3081 
3041 
3049 
3060 
3010 
3027 
3083 
3075 
3052 
3024 
3084 
3063 
3064 
3067 
3072 
3095 

3023 
3015 
3016 
3077 
3080 
3091 
3054 
3012 
3012 
3065 
3097 
3055 
3077 
3040 
3059 
3061 
3005 
3043 
3052 
3029 
3035 
3002 
3012 
3061 
3092 

3010 
3074 
3023 
3029 
3060 
3074 
3025 
3061 
3098 
3075 
3078 
3002 
3053 
3038 
3010 
3038 
3026 
3021 
3047 
3052 
3051 
3075 
3022 
3056 
3093 

3053 
3040 
3001 
3090 
3066 
3036 
3100 
3016 
3031 
3017 
3030 
3059 
3046 
3089 
3017 
3005 
3061 
3096 
3087 
3098 
3001 
3032 
3041 
3073 
3088 

3071 
3052 
3057 
3063 
3034 
3007 
3024 
3016 
3070 
3090 
3064 
3027 
3016 
3053 
3061 
3006 
3038 
3020 
3072 
3075 
3060 
3093 
3034 
3064 
3019 
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TÜRKİYE’DE VERGİ ADALETİ 

Özalp KILIÇ 
 

Öz 

Vergi adaleti, üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir. Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün bireyler 
arasında eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda mali güç yaklaşımından yararlanılmaktadır. Vergi 
adaletinin bir takım araçları da bulunmaktadır. Bunlar; en az geçim indirimi, artan oranlı tarifeler, ayırma ilkesi, 
muafiyetler ve istisnalardır. Türkiye’de mali güç yaklaşımı vergilemede adaletin ve eşitliğin en temel 
göstergesidir. Nitekim Anayasanın 73. maddesi de mali güç yaklaşımını benimsemiştir. Bu çalışmanın temel 
amacı, Türkiye’de mali güç anlayışı doğrultusunda vergilemede adaletin ne derece sağlandığını tespit etmektir. Bu 
bağlamda vergi gelirlerine ilişkin veriler göz önünde bulundurularak Türkiye’nin dolaylı-dolaysız vergileme 
tercihine, gelir, servet ve tüketim vergilerinin gelişimine, çıkartılan vergi aflarına, uzlaşma sonuçlarına ve kayıt 
dışı ekonominin boyutuna değinilmiştir. Türkiye’de her ne kadar Anayasanın adalet ölçüsü mali güç olsa da, 2006-
2016 yılları arasında vergi yapısı incelendiğinde vergilemede adaleti sağlamada mali güç yaklaşımının dikkate 
alınmadığı görülmektedir. Bu bağlamda Türk vergi yapısının vergi adaletini sağlayamadığı söylenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Adaleti, Adalet İlkesi, Eşitlik İlkesi, Mali Güç, Türk Vergi Yapısının 
Değerlendirilmesi. 

 

TAX JUSTICE IN TURKEY 

 

Abstract 

Justice of taxation is one of the term that has always been discussed. The main aim of the tax justice is distributing 
the tax onto individuals in the fairest way. To achieve this, the term of financial strength approach is being used. 
There also exists several tools that ensures justice of taxation such as minimum living allowance, progressive 
taxes, the principle of differentiation, exemptions and exceptions. The financial strength approach in Turkey is a 
major indicator of justice and equity in Turkish taxation system. Also the 73rd article of Turkish constitution states 
the financial strength is a tool for ensuring equality and tax justice, too. The main purpose of this research is to 
determine to what extent providing the justice of taxation in accordance with the concept of financial strength in 
Turkey. In this context, Turkey’s preference between direct and indirect taxation, the development of income, 
wealth and consumption taxes, the frequency of tax amnesties, the results of reconciliation and the dimensions of 
shadow economy has been mentioned by taking into consideration of the data of the tax income. Although the 
financial strength is defined as the justice measurement of Turkish Constitution, financial strength do not seem to 
be taken into account as a tool for ensuring justice of taxation when tax structure is investigated between 2006-
2016. In this context, it could be said that Turkish tax structure could not ensure justice of taxation. 

Keywords: Tax Justice, Justice Principle, Equality Principle, Financial Strength, Evaluation of Turkish Tax 
Structure. 

 

GİRİŞ 
Hiç şüphesiz ki hukuk alanında en çok tartışılan, farklı görüşlere konu olan ve tanımlanması en 
güç olan temel kavram adalettir (Güriz, 1990: 13, Gözler, 2008: 77). Bu kavramın müteharrik 
yapısına bağlı olarak yer ve zamana, kişiye ve topluma göre değişen anlamı, herkes tarafından 
kabul edilebilir bir adalet tanımının oluşmasını zorlaştırmaktadır (Karagöz, 2002: 267). Adalet, 
en basit haliyle “olması gereken”dir. Fakat olması gerekenin ne olduğu belirsizdir ve yanıtı da 
her zaman farklı değer yargılarını içermektedir (Soydan, 1998: 81). Bu sebeple kimi düşünürler, 
                                                           
 Yüksek Lisans Öğrencisi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, ozalpkilic@gmail.com 
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adaletin tanımlanmasının boşuna bir çaba olduğunu belirtmektedir (Gürdal, 1994: 5). Ancak 
kişilerin ve toplumların değer yargılarına göre şekillenen adaletin temelde iki nokta üzerinde 
yoğunlaştığı söylenebilmektedir. Buna göre adalet, bireylerin özgürlüklerinin korunması ve 
toplum içerisindeki eşitsizliğin giderilmesi ile mümkün olabilmektedir. İşte bu noktada devlet, 
toplumdaki adaleti tesis etmek amacıyla vergilendirme konusunda sahip olduğu yetkisini bir 
araç olarak kullanmakta ve vergiler yoluyla adaleti sağlamayı hedeflemektedir (Ata, 2001: 29). 

Vergilemede adalet anlayışının Türkiye’deki durumunu ortaya koymaya çalışan bu çalışma üç 
bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde vergi adaleti kavramının kuramsal 
çerçevesine yer verilecektir. Çalışmanın ikinci bölümde vergi adaletiyle ilgili Anayasal 
düzenlemelere yer verilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’de vergi adaleti çeşitli 
kriterler ve istatistikler göz önünde bulundurularak değerlendirmelere tabi tutulacaktır. 

 

1. VERGİ ADALETİ KAVRAMININ KURAMSAL ÇERÇEVESİ 
Tıpkı adalet kavramı gibi devletin sunmuş olduğu hizmetler dolayısıyla katlandığı mali külfetin 
bireyler arasında nasıl paylaşılacağı ve vergilemede adaletin ne şekilde sağlanacağı konusu da 
uzun zamandan beri tartışılan bir konudur (Öztürk, 2012: 16). Çünkü adalet kavramında olduğu 
gibi vergilemede adaletin de kişiye, topluma, yere ve zamana göre değişen bir yapısının olması, 
herkes için kabul edilebilir bir ölçütün bulunmasını olanaksız kılmaktadır (Akdoğan, 2013: 
206). Bu sebeple vergi adaleti, içeriği çok farklı şekillerde doldurulabilecek bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Demircan, 2015: 279). Vergi adaletine ilişkin ilk tartışmalar eski 
çağlarda ortaya çıkmakla birlikte, konuya ilişkin temel kriterlerin 18. yy’da kesinlik kazanmaya 
başladığı görülmektedir (Agun ve Tavşancı, 2017: 165). 

Adam Smith’e göre devlet, toplumdaki bireylerin ortak uzlaşısı ile oluşturulmuş bir 
organizasyondur. Bu organizasyonun varlığı sayesinde gelir elde eden bireyler, elde ettiği gelire 
orantılı olarak organizasyonun finansmanına vergiler ile katkı sağlamalıdır. A. Smith, böyle bir 
sistemde vergilemede adaletin sağlanmış olacağını düşünmektedir (Güran, 2004: 245). Adolph 
Wagner ise vergilemede adaletin sağlanabilmesi için genelliğin ve eşitliğin yerine getirilmesi 
gerektiğini savunmaktadır. Buna göre, vergiyi doğuran olay ile açık bir ilişki içerisine giren 
herkes vergi yükümlülüğüne tabi olmalıdır. Bu husus vergilerin genelliğini ifade etmektedir. A. 
Wagner’in eşitlikten kastı ise yükümlülerin ödeme güçleri dikkate alınmak suretiyle 
vergilendirme yapılmasıdır. Buna göre, mali gücü aynı olan yükümlülerden aynı verginin 
alınması (yatay eşitlik), buna karşılık mali gücü farklı olanlardan ise farklı verginin alınması 
(dikey eşitlik) vergilemede eşitliği ifade etmektedir (Şenyüz ve diğerleri, 2015: 19-21, 
Akdoğan, 2013: 206, Güran, 2004: 245). Görüleceği üzere eşitlik prensibinin vergide adaletin 
gerçekleştirilebilmesi bakımından önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır (Akdoğan, 2013: 206-
207). Bu durumda, adalet prensibinin özünde eşitlik prensibini içerdiği söylenebilmektedir 
(Çeçen, 1975: 97). Daha sonra, Fritz Neumark, A. Wagner’in vergi adaleti anlayışını 
genişleterek genelliğin ve eşitliğin yanında nispiliğin de gerçekleştirilmesi gerektiğini 
savunmuştur. Neumark’ın nispilik ile kastettiği husus, yükümlülerin şahsi durumlarını dikkate 
almak suretiyle, vergilendirme öncesinde bireyler arasında var olan nispi ilişkinin 
vergilendirme sonrasında da korunmasıdır. Farklı bir ifadeyle vergi ödemekle mükelleflerin 
refah düzeyinde meydana gelen azalışın birbiriyle orantılı olması gerekmektedir (Şener, 2014: 
247, Güran, 2004: 245). Bir diğer anlayışa göre ise, piyasa kendi dinamiklerine bırakıldığında, 
piyasa başarısızlığı olarak nitelendirilen kötü işleyiş nedeniyle gelir dağılımında adaletten 
uzaklaşılmaktadır. Bu durumda adaleti sağlamak amacıyla piyasanın yaratmış olduğu birincil 
dağılım sonuçlarının, toplumda geçerli olan adalet anlayışı doğrultusunda vergiler aracılığıyla 
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yeniden düzenlenmesi gerekmektedir (Öztürk, 2015: 289). Burada vergi adaleti bir araç olarak 
karşımıza çıkmakta ve gelir dağılımında adaletin de ön koşulu olarak nitelendirilmektedir. 

Görüldüğü üzere, vergilemede adalet ilkesinin içeriğiyle ilgili olarak ortaya konan farklı bakış 
açıları, aslında büyük ölçüde birbirlerini tekrar eden ve tamamlayan niteliktedir. Genel bir 
ifadeyle, vergi adaleti, mali bir araç olarak vergi yükünün yükümlüler arasında nasıl 
paylaştırılacağına ve sosyoekonomik politika aracı olarak da ne şekilde kullanılacağına ilişkin 
bir kavramdır (Agun ve Tavşancı, 2017: 165). Vergi yükünün yükümlüler arasında nasıl 
paylaştırılacağına ilişkin birbirinin alternatifi olan iki temel yaklaşımdan söz edilmektedir. Bu 
iki yaklaşım; fayda (yarar) yaklaşımı ve mali güç1 yaklaşımıdır (Yereli ve Ata, 2011: 22-23). 

Fayda yaklaşımı, vergi yükünün; kamusal mal ve hizmetlerden sağlanan faydanın göz önünde 
bulundurulması suretiyle bireyler arasında paylaştırılmasını öngörmektedir (Akdoğan, 2013: 
219). Buna göre vergilemede yatay adaletin sağlanması için aynı fayda seviyesine sahip 
olanların aynı vergiyi ödemesi gerekmektedir. Buna karşın dikey adaleti sağlamak için de kim 
daha fazla fayda sağlıyorsa onun daha fazla vergi ödemesi gerekmektedir. Böylece 
hizmetlerden fayda sağlamayanların da vergilendirilmemesi yoluna gidilecektir (Çelikkaya ve 
diğerleri, 2013: 8). Fayda yaklaşımında kamusal mal ve hizmetlerin, piyasadaki özel mallar gibi 
arz ve talep koşulları doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak tam kamusal 
malların karakteristik özelliklerinden dolayı bu şekilde değerlendirilmesi mümkün 
olmamaktadır (Ata, 2001: 37). Bu sebepten ötürü alternatif bir vergileme prensibi olan mali güç 
yaklaşımı geliştirilmiştir. 

Mali güç yaklaşımı, fayda yaklaşımının vergilemede adaleti sağlama konusundaki sıkıntıları 
göz önüne alınarak ortaya atılmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, sosyal devlet anlayışında vergi 
adaletini sağlama konusunda bir araç olarak kullanılmaktadır (Öncel ve diğerleri, 1985: 60). Bu 
yaklaşıma göre, mükelleflerin gelir, servet ve harcama düzeyleri birbirinden farklıdır. 
Vergilemede adaleti sağlamak için, vergileme sırasında bu farklılıkların dikkate alınması ve 
herkesin mali gücüne göre vergilendirilmesi gerekmektedir (Akdoğan, 2013: 221). Böylece 
benzer mali güce sahip kişiler eşit oranda vergilendirilerek yatay adalet sağlanacak, farklı mali 
güce sahip olan kişiler de farklı oranda vergilendirilerek dikey adalet sağlanacaktır. Bunun yanı 
sıra mali güce sahip olmayan bireyler ise vergilendirilmeyecektir (Öztürk, 2012: 19). 
Dolayısıyla mali güce göre vergilendirme ile vergi yükü, yükümlülerin ödeme kapasitelerine 
göre dağıtılacaktır (Agun ve Tavşancı, 2017: 165). 

Günümüzde, vergilemede mali güç yaklaşımının benimsenmesi konusunda görüş birliği 
bulunmasına karşın, mali güce nasıl ulaşılacağı konusu bir sorun olarak varlığını 
sürdürmektedir. Ancak, uygulamada mali gücün kavranabilmesi açısından; en az geçim 
indirimi2, artan oranlı tarifeler3, gelir kaynağının göz önünde bulundurulması (ayırma 

                                                           
1 Maliye yazınında “mali güç” ile “ödeme gücü” kavramlarının birbirinin yerine geçecek şekilde kullanıldığı 
görülmektedir. Ancak, ödeme gücü kavramı kişilerin sadece gelirini baz alan ödeme kabiliyetini ifade ederken; 
mali güç kavramı daha geniş bir anlamda kişilerin gelirini, servetini ve harcamalarını kapsamaktadır. Bu sebeple 
çalışmada mali güç kavramına yer verilmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz., Budak, 2006: 2). 
2 An az geçim indirimi, bir bireyin ve ailesinin hayatını devam ettirebilmesi için zaruri olan ve vergiden istisna 
edilen gelir kısmıdır (Ayrıntılı bilgi için bkz., Tekeli, 1960: 85-94). 
3 Artan oranlı tarifeler, vergi matrahındaki artış ve azalışa bağlı olarak vergi oranlarının da aynı doğrultuda arttığı 
veya azaldığı vergi tarifeleridir (Ayrıntılı bilgi için bkz., Akdoğan, 2013: 242-249).  
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prensibi)4, muafiyet ve istisnalar gibi bir takım vergilendirme tekniklerinden yararlanıldığı 
görülmektedir (Budak, 2006: 114). 

Vergi adaletine ilişkin açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, vergi yükünün adil 
dağılımını sağlamayı hedefleyen bir vergi sisteminde; genellik prensibine uygun olarak bütün 
yükümlülerin tam olarak kavranması, kayıt dışılığın önlenmesi, kimden ne miktarda vergi 
alınacağının ve yükümlülerin mali durumlarına göre ölçüsünün ne olacağının belirlenmesi, 
vergi yükünün mükellefler arasında dengeli dağıtılması, farklı durumda olan kişilerden aynı 
düzeyde verginin alınmaması, kişinin geçimine yetecek gelirinin vergilendirilmemesi ve gelirin 
kaynağına göre farklı vergilendirme rejimlerine tabii tutulması büyük önem taşımaktadır 
(Akdoğan, 2013: 206). 

 

2. ANAYASAL DÜZEYDE TÜRKİYE’DE VERGİ ADALETİ 
Anayasa, devletin temel yapısını ve işleyişini düzenleyen, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alan en üst kanundur. Bu sebeple vergi kanunlarının anayasaya aykırı olması 
düşünülemez. O halde, tüm vergi sistemlerinin ilk kaynağını anayasalar oluşturmaktadır 
(Şenyüz ve diğerleri, 2015: 16). 

1982 Anayasası’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri sıralanmış ve bunlardan 
biri olarak “sosyal hukuk devleti” kavramına vurgu yapılmıştır. Bu vurgulama ile gelirin 
yeniden dağıtımını sağlayacak eşitlikçi bir adalet anlayışının benimsendiği söylenebilmektedir 
(Güran, 2004: 255). Yine Anayasa’mızın 10. maddesine baktığımızda, ayrım gözetilmeksizin 
herkesin kanun önünde eşit olduğu ve hiçbir zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmayacağı 
belirtilmektedir. Buradan hareketle, vergilerin herkes için genel olduğu ve bunu yanı sıra aynı 
konumdaki yükümlülerin aynı vergilendirme şartlarına tabi tutulması gerektiği, buna karşılık 
farklı konumdaki yükümlülerin ise farklı vergilendirme şartlarına tabi tutulması gerektiği 
sonucuna ulaşılabilmektedir. Yine Anayasa’mızın 55. maddesine baktığımızda, devletin, 
çalışanların adaletli bir ücret elde etmeleri ve sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli 
tedbirleri alması gerektiğine yer verilmiştir. Bu maddeden gelir dağılımını düzenlemek ve 
adaleti tesis etmek açısından ayırma ilkesinin uygulanabileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Bu genel düzenlemeler dışında vergi ödevinin düzenlendiği 73. maddede; “Herkes, kamu 
giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” ifadelerine yer 
verilmektedir. Bu ifadeler göz önünde bulundurulduğunda, ilgili maddenin vergilemede eşitlik, 
genellik ve adalet ilkelerine ve mali güç yaklaşımına açıkça vurgu yaptığını görebilmekteyiz 
(Güran, 2004: 254). 

Anayasa’mızın 73. maddesinde vergilerin mali güce göre alınacağı hükme bağlanmış olmasına 
karşın, mali gücün göstergelerinin neler olduğu belirtilmemiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi 
Kararları’na baktığımızda, ekonomi ve vergi hukuku alanında mali güce ilişkin göstergelerin 
gelir, servet ve harcamalar olarak kabul edildiğini görebilmekteyiz 5. 

                                                           
4 Ayırma prensibi, emekten arzı sonucunda elde edilen gelirin, sermaye gelirlerine kıyasla daha düşük oranda 
vergilendirilmesidir (Ayrıntılı bilgi için bkz., Akdoğan, 2013: 252-256). 
5 Ayrıntılı bilgi için bkz., Anayasa Mahkemesi, 31.10.2013, E. 2013/72, K. 2013/126, (RG:24.01.2014, 28892). 
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Anayasa ile çizilen bu çerçevede Türk vergi uygulamalarının, vergilemede adalet prensibine 
uygun olacak şekilde tasarlanmış olması beklenmektedir. Ancak durumun gerçekte böyle olup 
olmadığına ilişkin değerlendirmelere bir sonraki bölümde yer verilecektir. 

 

3. İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE’DE VERGİ ADALETİ (2006-2016) 
Gelişmekte olan ülkelerde vergilemede adaletin sağlanması konusunda önemli sorunlar ile 
karşılaşılmaktadır. Çünkü gelişmekte olan ülkeler açısından temel öncelik vergilemede adaletin 
sağlanması değil, sanayileşme sürecinin tamamlanmasıdır. Bu nedenle vergi yükü, daha çok 
satış üzerinden alınan dolaylı vergiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tür 
ülkelerde vergilerin ağırlıklı olarak mali amaca hizmet etmek amacıyla kullanıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle, vergilemede adaletin sağlanması, hükümetlerin öncelikleri arasında 
yer almamaktadır (Ay ve Talaşlı, 2008: 142, Agun ve Tavşancı, 2017: 170). 

Belirtmek gerekir ki vergilendirme, gelişmekte olan ülkelerin iç kaynaklarını kullanarak 
kendilerini kalkındırabilmeleri açısından kilit rol oynayan bir konudur. Bu çerçevede vergiler, 
gelir sağlamaktan çok daha fazlasını yapmalı, kalkınmayı teşvik edecek mali bir araç olarak 
tasarlanmalıdır. Özellikle vergi sistemlerinin şeffaf ve adil bir şekilde tasarlanması, sadece 
kamu gelirlerinin artırmakla kalmayacak; bunun yanında vergi tabanı genişleyerek sosyal 
adalet sağlanacak ve iyi yönetişim güçlenecektir. Böylece kamunun hesap verilebilirliği de 
artacaktır. Zira etkin işleyen, adil ve şeffaf vergi yapısı, yabancı yatırımcılar için cazip bir hal 
alarak yatırım kararlarını etkilemede önemli bir rol oynayacaktır. Böylece artan vergi gelirleri, 
gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir bir fon sağlayacaktır (Uludağ ve Turunç, 2014: 3-4). 

Tablo 1: Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Gelirleri İçerisindeki Payı (%) (2006-2016) 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oran (%) 81,2 82,3 82,3 82,3 85,3 88,1 86,2 86,4 85,8 87,4 85,6 

Kaynak: Oranlar, tarafımca T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Yönetim Mali 
İstatistikleri, http://www.muhasebat.gov.tr/ internet adresinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

Tablo 1’de görüleceği üzere, ülkemizde vergi gelirlerinin genel bütçe gelirleri içerisindeki payı 
son on yılda dalgalı bir seyir izlemekle birlikte ortalama % 84,8 civarında olmuştur. Vergi 
gelirlerinin kamu gelirleri içindeki payı, aynı zamanda milli ekonomideki yerini ortaya 
koymaktadır. Bu pay, vergilerin bir politika aracı olarak ne derece etkili olabileceği konusunda 
önemli bilgiler vermektedir. Ülkemiz de gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığı için, 
kalkınma konusunda vergilemede adaletin önemli bir yeri vardır. 

Bu bölümde 2006-2016 yılları arasında Türkiye’de; dolaylı-dolaysız vergilerin, gelir, servet ve 
harcamalar üzerinden alınan vergilerin, vergi adaletini zedeleyen af ve uzlaşma gibi 
uygulamaların ve kayıt dışı ekonominin gelişimine yer verilecektir. 

3.1. Türkiye’nin Dolaylı-Dolaysız Vergileme Tercihi 
Dolaylı vergiler, mal ve hizmetler üzerinden tahsil edilen ve onların fiyatlarının bir parçası 
olarak algılanan vergilerdir. Ülkemizde dolaylı vergileri arasında; KDV, ÖTV, BSMV, ŞOV, 
ÖİV, Damga Vergisi, Harçlar, Gümrük Vergisi ve çeşitli yerel tüketim vergileri yer almaktadır. 
Dolaysız vergiler ise gelir ve servet unsurları üzerinden tahsil edilen vergilerdir. Buna göre 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak ve 
Çevre Temizlik Vergileri ise dolaysız vergiler arasında yer almaktadır. 
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Vergilemede adaletin sağlanabilmesi açısından mali gücün unsurlarına göre vergilendirme 
yapılması gerektiğine önceki bölümlerde değinilmişti. Bu bağlamda toplam vergi gelirleri 
içerisinde dolaysız vergilerin ağırlıkta olması gerekmektedir. Çünkü dolaysız vergiler, başta 
gelir vergisi olmak üzere artan oranlı tarifeye sahip olması, yükümlülerin şahsi durumlarını 
kavrayabilmesi, en az geçim indirimi uygulamasına ve ayırma prensibine olanak sağlaması 
nedeniyle adaleti tesis etmede daha işlevsel sonuçlar üretebilmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz., 
Mutlu ve Çelen, 2012: 22-27, Çelik, 2016: 257-258). 

Tablo 2: Türkiye ve Avrupa Birliği (EU-28) Ülkelerinde Dolaylı-Dolaysız Vergi Gelirlerinin 
Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%) (2006-2016) 

Yıllar 
Dolaylı Vergilerin Payı Dolaysız Vergilerin Payı 

Türkiye (*) Avrupa Birliği Ortalaması  
(EU-28) Türkiye (*) Avrupa Birliği Ortalaması  

(EU-28) 
2016 66,58 34,88 33,42 65,12 
2015 67,78 35,18 32,22 64,82 
2014 66,88 35,07 33,12 64,93 
2013 68,66 34,84 31,34 65,16 
2012 66,26 35,03 33,74 64,97 
2011 67,02 35,00 32,98 65,00 
2010 67,77 34,89 32,23 65,11 
2009 63,96 33,94 36,04 66,06 
2008 64,57 33,74 35,43 66,26 
2007 65,75 34,60 34,25 65,40 
2006 68,08 34,79 31,92 65,21 

Kaynak: Oranlar, tarafımca T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Yönetim Mali 
İstatistikleri, http://www.muhasebat.gov.tr/ ve European Commission, Taxation and Customs Union, 

https://ec.europa.eu/ internet adreslerinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

Not(*): 1. Yerel yönetimler tarafından tahsil edilen “Emlak Vergisi” ve “Çevre Temizlik Vergisi6” kalemleri 
hesaplamaya dâhil edilmiştir. 
2. Mahalli İdareler tarafından tahsil edilen “Harçlar” ve “Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri” kalemleri 
hesaplamaya dâhil edilmiştir. 
3. Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde yer alan “Diğer Dış Ticaret Gelirleri”, “Kaldırılan Vergi Artıkları” ve 
“Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler” kalemleri hesaplamaya dâhil edilmemiştir. 
 
Tablo 2’de Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde toplam vergi gelirleri içerisinde yer alan 
dolaylı ve dolaysız vergilerin 2006-2016 yılları arasındaki gelişimi ortaya konulmaktadır. 2016 
yılında, Türkiye’de toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı % 66,58, dolaysız 
vergilerin payı ise %33,42 olarak hesaplanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasına 
baktığımızda, 2016 yılında bu oranların dolaylı vergiler açısından % 34,88, dolaysız vergiler 
açısından ise % 65,12 olduğunu görebilmekteyiz. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin 
dolaylı-dolaysız vergileme tercihi neredeyse birbirinin tam tersidir. Son on yılda Türkiye’de 
dolaylı-dolaysız vergileme tercihine baktığımızda, toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı 
vergilerin ortalama % 66,66 ile ağırlıkta olduğu görülmektedir. Buna karşın dolaysız vergilerin 

                                                           
6 Çevre Temizlik Vergisi bir yönüyle (kiracı veya mülk sahibinin ödemesine bağlı olarak ya da mali anesteziye 
uygun olması nedeniyle) dolaylı vergi olarak da algılanabilmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 
ayrımda “yerel dolaysız vergi” olarak nitelendirilmiştir. 
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son on yıl ortalaması % 33,33 olarak hesaplanmıştır. Dolaylı vergilerin payının en düşük olduğu 
yıl % 63,96’lık oran ile 2009, en yüksek olduğu yıl ise % 68,66’lık oran ile 2013 olmuştur. 

Bu veriler doğrultusunda ülkemizde vergi yükünün ağırlıklı olarak dolaylı vergilere 
dayandığını, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerinin yarıdan fazlasını oluşturduğunu ve 
Türk vergi yapısının vergilemede adaleti sağlamadan uzak olunduğunu söyleyebilmekteyiz. 

3.2. Gelir, Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Gelişimi 
Önceki bölümde bahsettiğimiz üzere harcamalar üzerinden tahsil edilen vergiler dolaylı 
vergileri oluştururken, gelir ve servet üzerinden tahsil edilen vergiler ise dolaysız vergileri 
oluşturmaktadır. Ülkemizde harcama vergileri daha çok temel tüketim maddeleri üzerinden 
alınmaktadır. Bu temel tüketim maddeleri, düşük gelirli grupların tüketimlerinin büyük bir 
kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla dolaylı vergi gelirlerinde artış yaşandıkça, düşük gelirli 
grupların da vergi yükü artmaktadır. Bunun yanı sıra harcamalar üzerinden tahsil edilen 
vergiler, piyasadaki fiyat mekanizması aracılığıyla kolaylıkla başkalarına devredilebilmektedir. 
Verginin yansıması olarak adlandırılan bu durumda, vergi yükü, genellikle yüksek gelir 
grubundaki bireylerden düşük gelir grubundaki bireylere doğru aktarılmaktadır. Bu durum da 
vergilemede adaleti ve gelirin dağılımını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Tablo 3: Gelir, Servet ve Harcama Üzerinden Alınan Vergilerin Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerine Oranı (%) (2006-2016) 

Yıllar Gelir Üzerinden  
Alınan Vergilerin Payı 

Harcama Üzerinden  
Alınan Vergilerin Payı 

Servet Üzerinden  
Alınan Vergilerin Payı 

2016 29,64 66,58 3,78 
2015 28,48 67,78 3,74 
2014 29,37 66,88 3,75 
2013 27,77 68,66 3,57 
2012 29,92 66,26 3,82 
2011 29,10 67,02 3,88 
2010 28,42 67,77 3,81 
2009 32,17 63,95 3,88 
2008 31,90 64,57 3,53 
2007 30,81 65,76 3,43 
2006 28,54 68,08 3,38 

Kaynak: Oranlar, tarafımca T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Yönetim Mali 
İstatistikleri, http://www.muhasebat.gov.tr/ internet adresinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

Not: 1. Mahalli İdareler tarafından harcama ve servet üzerinden alınan vergiler de hesaplamaya dâhil edilmiştir. 
2. Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde yer alan “Diğer Dış Ticaret Gelirleri”, “Kaldırılan Vergi Artıkları” ve 
“Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler” kalemleri hesaplamaya dâhil edilmemiştir. 
 
Tablo 3’te 2006-2016 yılları arasında gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin, genel 
bütçe vergi gelirlerine oranı yer almaktadır. 2016 yılında vergi gelirlerinin % 29,64’ü gelir 
üzerinden alınan vergilerden, % 66,58’i harcamalar üzerinden alınan vergilerden ve % 3,78’i 
servet üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Son on yıl içerisinde harcamalar üzerinden 
alınan vergilerin ortalama % 66,66 ile ağırlıkta olduğu açık bir şekilde görülmektedir. İlgili 
yıllarda servet üzerinden alınan vergilerin payı ortalama % 3,68 civarında kalmıştır. Servet 
vergilerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yok denecek kadar azdır. Bu bağlamda Türk 
vergi yapısının mali gücü yeterince temsil etmediği, bu çerçevede de vergilemede adaletten 
uzaklaşıldığı söylenebilmektedir. 
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3.2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Gelişimi 
Ülkemizde gelir üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşmaktadır. 
Tablo 4’te bu vergilerin 2006-2016 yılları itibariyle gelişimine yer verilecektir. 

Tablo 4: Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Gelir Üzerinden Alınan Vergi Gelirleri İçerisindeki 
Payı (%) (2006-2016) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gelir Verg. 72,2 71,5 69,2 68,1 65,9 64,4 66,1 68,7 69,6 72,0 69,2 

   Beyana Dayalı 5,1 4,4 4,8 5,2 5,1 5,6 5,4 4,8 4,1 4,3 4,7 

   Basit Usulde  0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

   GV Tevkifatı 90,9 91,9 91,6 91,3 91,3 90,9 91,6 92,2 93,2 93,2 92,9 

   Geçici Vergi 3,4 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 

Kurumlar Verg. 27,8 28,5 30,8 31,9 34,1 35,6 33,9 31,3 30,4 28,0 30,8 

   Beyana Dayalı 4,7 1,1 3,1 2,7 2,4 13,1 5,3 7,2 1,9 1,3 6,6 

   KV Tevkifatı 1,9 0,3 1,1 2,2 1,1 1,2 0,8 0,5 0,6 0,8 0,6 

   Geçici Vergi 93,4 98,6 95,8 96,1 96,5 85,7 93,9 92,3 97,5 97,9 92,8 
Kaynak: Oranlar, tarafımca T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Yönetim Mali 

İstatistikleri, http://www.muhasebat.gov.tr/ internet adresinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

2006 yılında gelir üzerinden alınan vergiler içerisinde gelir vergisinin payı % 72,2, kurumlar 
vergisinin payı ise %27,8 olarak hesaplanmıştır. Yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemekle 
birlikte 2016 yılında bu oranlar, gelir vergisi açısından % 69,2, kurumlar vergisi açısından ise 
%30,8 olmuştur. Gelir üzerinden alınan vergi gelirleri içerisinde gelir vergisinin payının 
düşmesine karşın kurumlar vergisinin payının artması ilk başta ayırma prensibinin uygulamaya 
çalışıldığını işaret etmektedir. Ancak gelir vergisi gelirlerinde yaşanan düşüş, artan oranlı tarife 
yapısının dikleşmesine neden olmaktadır. Bu husus ise vergilemede adaleti olumsuz 
etkilemektedir. 

İlgili yıllarda gelir vergisin ortalama % 91,90’lık kısmının kaynakta kesinti (tevkifat) yoluyla 
tahsil edildiği görülmektedir. Bu yöntem ile vergi yükümlüsü gelirini vergisi ödenmiş bir 
şekilde elde etmektedir. Ancak bu yöntem özellikle ücret gelirlerinde vergilemede adalet ile 
bağdaşmayan bazı sonuçları beraberinde getirmektedir. Öncelikle tevkifat yoluyla tahsil edilen 
vergilerde ücretler artan oranlı vergi tarifesine göre vergilendirilirken, diğer gelirlerin vergisi 
sabit oranlar üzerinden hesaplanmaktadır (Öz ve Akçay, 2013: 5). Bu durum artan oranlılık 
yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, diğer gelir sahipleri, vergilerini 
izleyen takvim yılı içerisinde taksitler ile ödeme imkânına sahip olduğundan, kaynakta kesinti 
yapılan gelir sahiplerine göre, özellikle enflasyon oranlarının yüksek olması ve ödeme süresinin 
uzun olması nedeniyle yıllık faiz haddi kadar maddi çıkar elde etmektedir. Ayrıca kaynakta 
kesinti yoluyla vergilendirmede, çalışanlar, gelirin elde edilmesi için yapılan giderleri indirim 
konusu yapamamaktadır. Ancak diğer gelir sahipleriyle sermaye sahipleri, kendilerine yasalar 
ile sunulmuş imkânlardan yararlanarak vergi yüklerini önemli miktarda azaltmaktadır. İşte bu 
hususlar, vergilemede adaletten sapmaları meydana getirmektedir. 

Kurumlar vergisi gelirlerine baktığımızda, beyana dayanan kurumlar vergisi gelirlerinin dalgalı 
bir seyir içerisinde ortalama % 4,49 civarında olduğunu, bunun yanı sıra kurumlar vergisi geçici 
vergi gelirlerinin de % 94,59 civarında olduğunu görebilmekteyiz. Bu durum, kurumların 
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ödedikleri geçici vergiye yakın miktarda vergi ödediğini, yani, yıl sonu verilen beyannamelerde 
yıl içerisinde ödenenden fazla vergi ödenmediğini göstermektedir. Dolayısıyla, kurumların 
vergi yükünü azaltmak bağlamında vergiden kaçındığı veya kaçırdığı sonucuna 
ulaşılabilmektedir. Bu husus, vergilemede adaletsizliğe neden olmaktadır. 

3.2.2. Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Gelişimi 
Ülkemizde servet üzerinden alınan vergiler; gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşmaktadır. 
Tablo 5’te bu vergilerin 2006-2016 yılları itibariyle gelişimine yer verilecektir. 

Tablo 5: Motorlu Taşıtlar, Emlak, Veraset ve İntikal ile Çevre Temizlik Vergilerinin Servet 
Üzerinden Alınan Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%) (2006-2016) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi 63,2 65,6 64,9 66,0 61,2 59,4 61,5 61,7 57,4 57,1 56,1 

Emlak Vergisi  29,4 27,3 28,3 27,3 32,4 34,3 32,3 32,3 36,8 37,6 37,8 

   Bina Vergisi 68,4 67,6 71,7 72,6 69,7 70,2 71,1 71,6 71,4 72,0 72,7 

   Arazi Vergisi (*) 31,6 32,4 28,3 27,4 30,3 29,8 28,9 28,4 28,6 28,0 27,3 

Veraset ve 
İntikal Vergisi 2,5 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,7 2,8 2,7 2,8 3,4 

Çevre Temizlik 
Vergisi (**) 4,9 4,8 4,4 4,2 3,8 3,8 3,5 3,2 3,1 2,5 2,7 

Kaynak: Oranlar, tarafımca T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Yönetim Mali 
İstatistikleri, http://www.muhasebat.gov.tr/ internet adresinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

(*) Arazi Vergisi rakamları, mahalli idareler bütçeleri içerisinde yer alan “Arsa Vergisi” ve “Arazi Vergisi” 
kalemlerinin toplamından oluşmaktadır.  
(**) Çevre Temizlik Vergisi, Maliye Bakanlığı’nca “mülkiyet üzerinden alınan vergi” olarak değerlendirilmektedir. 
 
Servet vergileri içerisinde en yüksek paya ortalama % 61,28 ile motorlu taşıtlar vergisinin sahip 
olduğunu görebilmekteyiz. Motorlu taşıtlar vergisi, dolaysız vergiler içerisinde yer almasından 
dolayı vergilemede adaleti sağlaması beklenmektedir. Ancak başarı sonuçları tartışmaya 
açıktır. Şöyle ki motorlu taşıtlar vergisi, çalışmanın kapsadığı yıllarda miktar esaslı bir yapıya 
sahiptir ve vergilemede yalnızca araç yaşı ve silindir hacmi esas alınmaktadır. Motorlu taşıtlar 
vergisinin bu yapısı gereği, aynı silindir hacmindeki 40.000 TL’lik otomobil ile 500.000 TL’lik 
otomobil aynı vergiyi ödemek durumunda kalmaktadır. Bu durum vergilemede adaleti 
zedelemektedir. Ancak belirtmek gerekir ki motorlu taşıtlar vergisinin adaleti sağlama 
konusundaki aksaklıkları 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile giderilmeye 
çalışılmıştır. Şöyle ki 7061 sayılı kanunun 23. maddesinde, motorlu taşıtlar vergisinin (I) Sayılı 
Tarifesi yeniden düzenlenerek verginin hesaplanmasında “taşıt değeri”nin de esas alınacağı 
hüküm altına alınmıştır. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan bu düzenlemeyle birlikte 
silindir hacmi ve yaşı aynı olan ancak taşıt değerli farklı olan otomobillere farklı miktarlarda 
vergiler uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca 7103 sayılı kanunun 18. maddesine göre 01.01.2019 
tarihinden itibaren verginin hesaplanmasında “motor gücü”nün de esas alınacağı, böylece 
sadece elektrik motoru bulunan araçların da motorlu taşıtlar vergisine tabi olacağı hüküm altına 
alınmıştır. Bu sayede motorlu taşıtların vergilendirilmesinde önceki yıllara göre adaletin daha 
etkin bir şekilde sağlanabileceği söylenebilmektedir. 

http://www.akademikbakis.org/
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Servet vergileri içerisinde motorlu taşıtlar vergisinden sonra en yüksek ikinci paya sahip olan 
vergi, ortalama % 32,34 ile emlak vergisi olmuştur. Emlak vergisinin servet vergileri 
içerisindeki payı, ilgili yıllarda dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, 2013 yılından sonra önemli 
derecede artış göstermiştir. 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı Kanun7’un dolaylı olarak bu 
duruma katkı sağladığı söylenebilmektedir. Ancak bu kanun, ilerleyen dönemler içerisinde 
kırsal alanda yaşayan düşük gelirli gruplara emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi 
birtakım mali yükümlülükler getirecektir. Bu çerçevede, gelecek dönemlerde vergilemede adil 
olmayan sonuçlar ortaya çıkabileceği aşikârdır.  

Veraset ve intikal vergisinin servet vergileri içerisindeki payı yok denecek kadar azdır. Kaldı 
ki bu pay bazı yıllarda çevre temizlik vergisinin bile altında kalmıştır. Toplum içerisindeki gelir 
dağılımında adaletin sağlanmasını ve vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan 
bu verginin payının yapılacak düzenlemeler ile artırılması gerekmektedir.  

Belediye gelirleri içerisinde yer alan çevre temizlik vergisinin de vergilemede adaleti sağlama 
konusundaki tutumu tartışma konusudur. Çevre temizlik vergisi, yükümlüsünden mali 
anesteziye uygun olarak tahsil edilmesi, vergi yükünün kolayca yansıtılabilmesi ve bir hizmet 
ifası dolayısıyla tahsil edilmesi nedeniyle dolaylı bir harcama vergisi olarak algılanmaktadır. 
Ancak bu vergi, Maliye Bakanlığı tarafından “servet üzerinden alınan vergi” olarak 
değerlendirilmektedir. Çevre temizlik vergisi, uygulamada sabit miktarlı vergi tarifesine 
sahiptir. Bu tür vergilerde, vergi sabit bir miktar olarak ödendiği için yükümlülerin gelir 
düzeylerindeki farklılıklar göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu gibi durumlarda düşük gelir 
grubundaki bireylerin ortalama vergi oranı, yüksek gelir grubundaki bireylere göre daha fazla 
olmaktadır. Şüphesiz ki bu durum, hem yatay hem de dikey vergi adaletine aykırılık 
oluşturmaktadır. 

3.2.3. Harcama Üzerinden Alınan Vergilerin Gelişimi 
Ülkemizde harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, 
banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi, 
gümrük vergisi, harçlar ve bazı belediye vergilerinden oluşmaktadır. Tablo 6’da bu vergilerin 
2006-2016 yılları itibariyle gelişimine yer verilecektir.  

Tablo 6: Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Dolaylı Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı 
(%) (2006-2016) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
KDV (*) 43,2 42,1 42,1 41,8 42,8 45,1 43,1 43,9 42,4 42,7 41,7 
ÖTV 38,6 38,0 37,7 38,9 39,2 36,8 37,9 37,3 37,7 37,3 38,4 
BSMV 2,7 3,1 3,3 3,6 2,4 2,4 2,9 2,7 3,1 3,2 3,5 
ÖİV 3,7 4,1 4,1 3,8 2,8 2,5 2,4 2,0 1,9 1,7 1,6 
Şans Oyunları V. 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Damga V. 3,3 3,5 3,5 3,7 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,2 4,3 
Gümrük V.  2,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,7 2,7 2,4 2,7 2,9 2,9 
Harçlar (**) 4,1 4,6 4,5 4,2 4,8 4,8 5,1 5,6 6,0 6,1 5,7 
Mahalli İdarelerce 
Tahsil Edilen (***) 1,8 1,9 2,0 1,4 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

Kaynak: Oranlar, tarafımca T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Yönetim Mali 
İstatistikleri, http://www.muhasebat.gov.tr/ internet adresinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

 
                                                           
7 Bu kanun ile büyükşehir sayısı otuza çıkartılmış ve büyükşehir mülki sınırları içerisinde yer alan köylerin tüzel 
kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.  
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Not: 1. Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde yer alan “Diğer Dış Ticaret Gelirleri” kalemi hesaplamaya dâhil 
edilmemiştir. 
(*) KDV rakamları, Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde yer alan “Dâhilde Alınan Katma Değer Vergisi” ve 
“İthalde Alınan Katma Değer Vergisi” kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. 
(**) Mahalli idarelerce tahsil edilen harçlar bu kısma dâhil değildir.  
(**) Mahalli İdare Konsolide Bütçe Gelirleri içerisinde yer alan “Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri” ve 
“Harçlar” kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. 
 
Tablo 3’den hatırladığımız üzere, ülkemizde toplam vergi gelirlerinin yarıdan fazlasını 
harcamalar üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Bu vergiler, kişilerin mali gücünü 
dikkate almamakta ve vergilemede adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 

Tablo 6’ya baktığımızda harcamalar üzerinden alınan vergilerin temelini KDV ve ÖTV 
gelirlerinin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Ülkemizde ÖTV, ithalatta veya imalatta sadece bir 
kez alınmaktadır. Buna karşın KDV, ithalattan veya imalattan tüketime kadar geçen her 
aşamada alınmaktadır. Bu bağlamda ÖTV, KDV’ye göre daha dar tabanlı bir vergidir. Bunun 
yanı sıra, ÖTV’nin temel amacı lüks tüketimi vergilendirmektir. Ancak Türk vergi sisteminde 
bu amaç ile bağdaşmayan uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. Örneğin yatlar, kotralar, tekneler 
ve gezinti gemilerinde ÖTV % 0 olarak uygulanmaktadır. Buna karşın tıraş köpüğü, tıraş kremi, 
buzdolabı vb. ürünlerde uygulanan ÖTV % 6,7’dir. ÖTV, 2006-2016 yılları arasında 
harcamalar üzerinden alınan vergilerin ortalama % 37,98’lik kısmını oluşturmaktadır. Bu 
haliyle dar tabanlı olarak uygulanması gereken ÖTV, dolaylı vergi gelirlerinin ana kaynağını 
oluşturmaktadır. Böyle bir durumda yüksek gelirli bireyler ile düşük gelirli bireyler aynı vergiyi 
ödemekte ve vergilemede adaletten uzaklaşılmaktadır. 

Vergini mahiyeti açısından geniş kapsamlı olan vergiler, dar kapsamlılara oranla daha kolay 
yansıtılabilmektedir. Özellikle KDV’de kanuni mükellefi tarafından ödenmiş olan vergi, 
piyasadaki fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen veya tamamen transfer edilmekte ve bu 
vergiler çoğunlukla nihai tüketicinin üzerinde kalmaktadır. Bu durum, vergi yükünün düşük 
gelirli gruplar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmakta ve vergi adaletiyle gelir dağılımını 
olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde ithalde ve dâhilde alınan KDV, son on yılda ortalama % 
42,80 ile harcamalar üzerinden alınan vergilerin en önemli bölümünü oluşturmuştur. 

3.3. Çıkartılan Vergi Afları 
İktidarlar tarafından çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere çıkarılan vergi afları da vergide 
adaletin sağlanmasında tartışma konularından birisidir. Vergi afları, esas itibariyle ekonomik, 
mali ve siyasal bunalımların yaşandığı dönemlerde, bu dönemleri atlatabilmek açısından bir 
rehabilitasyon görevi üstlenmektedir. Ancak burada önemli olan kriter, afların sıklık 
derecesidir. Çünkü sık sık çıkarılan afların faydadan çok zararı bulunmaktadır. 

Sık sık çıkarılan vergi afları, yükümlüler üzerinde yeni af beklentileri yaratarak vergiyle ilgili 
ödevlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine yol açmakta; af lobileri yaratmakta; 
vergisini zamanında ödeyen mükellefler aleyhinde haksız rekabete neden olmakta; vergi 
kanunlarına uyumu azaltmakta; vergi idaresinin denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde 
yürütmesini engellemekte ve vergi sisteminin adilliğini azaltmaktadır. 
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Tablo 7: Türkiye’de Uygulanan Vergi Afları (2008-2017) 

Tarihi Kanun 
Numarası Kanun Adı 

2017 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir KHK’da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

2016 6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

2014 6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

2011 6111 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 

2008 5811 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 

Kaynak: Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Mevzuat Bilgi Sistemi, http://www.mevzuat.gov.tr/ 
internet adresinde yer alan bilgilerden düzenlenmiştir. 

Tablo 7’ye baktığımızda, son on yıl içerisinde çeşitli adlar altında beş adet vergi affı 
uygulandığını görebilmekteyiz. Yani Türkiye’de son on yıl içerisinde ortalama iki yılda bir 
vergi affı çıkarıldığını söyleyebilmekteyiz. Bu durum, vergilemede adil olmayan sonuçlara yol 
açmaktadır.  

3.4. Uzlaşma Sonuçları 
Vergi hukukundaki uzlaşma müessesi de vergilemede adil olmayan bazı durumların ortaya 
çıkmasına yol açmaktadır. Uzlaşma, vergi ihtilaflarının çözümünde mükelleflerin sıkça 
başvurduğu bir yoldur. Uzlaşmada vergi yükümlüsü, uzlaşma komisyonu ile pazarlık esasına 
göre uyuşmazlığı çözmeye çalışmaktadır. Ancak uzlaşma kurumu, açık bir şekilde Anayasa’nın 
7. ve 73. maddelerine aykırılık teşkil etmekte, vergilemede adalet ilkesine de ters bir görüntü 
arz etmektedir. Çünkü uygulamada uzlaşma komisyonları sınırsız takdir yetkisine sahiptir. Bu 
durum, uzlaşmaya başvuran yükümlüler lehine vergilemede eşitlik ve adaleti zedeleyen 
sonuçlar yaratmaktadır. 

Tablo 8: Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 
Komisyonu Uzlaşma Sonuçları (2006-2016) (1.000 TL) 

Yıllar 

Vergi Tutarı (TL) Ceza Tutarı (TL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Uzlaşma 
Sonucu 

Uzlaşılan 
Kısım (%) Uzlaşmaya 

Konu Olan 
Uzlaşma 
Sonucu 

Uzlaşılan 
Kısım (%) 

2016 460.612.419 109.923.443 76,13 607.394.874 12.913.434 97,87 

2015 1.365.324.062 455.057.644 66,67 1.604.739.322 10.886.371 99,32 

2014 571.091.938 225.532.099 60,50 710.395.361 11.320.303 98,40 

2013 136.308.931 45.140.531 66,88 191.520.595 3.574.932 98,13 

2012 137.652.341 51.085.539 62,88 193.451.546 20.270.983 89,52 

2011 1.027.751.978 83.309.115 91,89 1.428.300.738 1.133.700 99,92 

2010 1.417.067.338 160.276.030 88,68 1.155.440.771 1.135.436 99,90 

2009 403.301.435 144.493.629 64,17 539.223.858 1.754.524 99,67 

2008 919.392.957 270.523.060 70,57 1.171.505.867 7.599.633 99,35 
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2007 1.155.842.923 744.674.054 35,57 1.161.987.121 1.146.632.739 1,32 

2006A 4.565.302.433 121.126.264 97,34 397.902.486 330.837.747 16,85 

Kaynak: Tablodaki veriler, tarafımca Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporları http://www.gib.gov.tr/ internet 
adresinde yer alan verilerden düzenlenmiştir. 

Not: 1. Rakamlar, Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’na intikal 
eden uzlaşma rakamlarının toplamından oluşmaktadır. 
2. Uzlaşmaya konu vergi ve ceza tutarına, geçici vergi aslı ve buna ilişkin ceza dâhildir. Ancak, uzlaşılan bu 
tutarlara; normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme 
faizi tutarları dâhil değildir. 
A İlgili yılda Merkezi Uzlaşma Komisyonu Ve Vergi Daireleri Uzlaşma Komisyonu’na ait rakamlara ulaşılamadığı 
için 2006 yılına ait tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma rakamları toplamı esas alınmıştır. 
 

Tablo 8’e baktığımızda, 2006-2016 yılları arasında Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Vergi 
Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’na intikal eden uzlaşma başvurularında, vergi 
asıllarının ortalama % 71,02’sinin, vergi cezalarının ise ortalama % 81,84’ünün silindiği 
görülmektedir. Özellikle bazı yıllarda vergi cezalarının tamamına yakın bir kısmının silindiği 
dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu husus vergilemede adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 

3.5. Kayıt Dışı Ekonomi 
Kayıt dışı ekonomi ile vergi adaletsizliği esas itibariyle birbirlerinin nedenini ve sonucunu 
oluşturan bir kısırdöngü içerisinde açıklanabilmektedir. Şöyle ki vergi yükünün dağılımında 
yaşanan adaletsizlikler, vergi ödemekle yükümlü kimselerin bu görevden kaçmasına neden 
olmaktadır. Bu durum da kayıt dışı ekonominin artmasına yol açmaktadır. Kayıt dışı 
ekonominin artması halinde doğal olarak devletin vergi gelirlerinde de bir azalma meydana 
gelmektedir. Devlet, vergi gelirlerindeki bu azalışı telafi etmek için ise mali anesteziye uygun 
olarak dolaylı vergileri artırma yoluna gitmektedir. Ancak vergi yapısı içerisinde dolaylı 
vergilerin artırılması, vergilemede adaletsizliğe neden olmakta ve bunun sonucu olarak da kayıt 
dışı ekonomi artmaktadır. Sonuç olarak vergi yükünün adaletsiz dağılımı kayıt dışılığın hem 
nedenini hem de sonucunu oluşturmaktadır. Bu haliyle kayıt dışı ekonominin hacmi göz önünde 
bulundurularak vergi adaleti konusunda çıkarımlar yapılabilmektedir.  

Tablo 9: Kayıt Dışı Ekonomi Hacmi (%) (2005-2015) 

Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kayıt dışı Ekonomi 
Hacmi (%) 29,8 29,5 30,4 29,1 32,3 30,2 27,7 28,0 27,3 27,5 27,4 

Kaynak: Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over 
the Last 20 Years? (WP 18/17). Washington: International Monetary Fund. 03 17, 2018 tarihinde 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx adresinden alınmıştır. 

Tablo 9’da Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi oranları yer almaktadır. İlgili yıllarda kayıt dışı 
ekonomi ortalama % 29,01 olarak hesaplanmıştır. Veriler göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi boyutu çok yüksek düzeylerde seyretmektedir. Buradan 
hareketle Türkiye’de vergi yükünün adil bir şekilde dağılmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir. 
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SONUÇ 
Tıpkı adalette olduğu gibi, vergilemede adalet de henüz üzerinde uzlaşılabilmiş bir konu 
değildir. Ancak maliye yazınında yapılan çalışmalara baktığımızda, vergilemede adalet 
konusunda birbirini tekrar eden bazı ortak tanımlamalara yer verildiği görülmektedir. Basit bir 
ifadeyle vergi adaleti, vergi yükünün yükümlüler arasında adil ve dengeli bir şekilde 
dağıtılmasıdır. Literatürde vergi yükünün yükümlüler arasında hangi kriterlere göre dağıtılması 
gerektiği konusunda fayda ve mali güç olarak iki yaklaşım bulunmaktadır. Günümüzde vergiler 
açısından fayda yaklaşımının uygulanma olanağı bulunmaması nedeniyle mali güç 
yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. Yükümlülerin gelir, servet ve harcamaları, onların 
mali gücünü temsil etmektedir. 

1982 Anayasası’nın 2., 10., 55. ve 73. maddelerine baktığımızda, vergilemede adalet, eşitlik, 
genellik ve ayırma ilkeleriyle mali güç yaklaşımına vurgu yapıldığını açıkça görebilmekteyiz. 
Anayasal düzeyde güvence altına alınmış bu hususlar doğrultusunda vergi uygulamalarının 
vergilemede adalete ters düşmeyecek şekilde düzenlenmiş olması beklenmektedir. Ancak 
uygulama sonuçlarına baktığımızda durumun böyle olmadığını açıkça görebilmekteyiz. 

2006-2016 yılları arasında vergi yükünün ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayandığını ve 
dolaylı vergilerin genel bütçe gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturduğunu görebilmekteyiz. 
Bunun bir sonucu olarak gelir, servet ve harcama ayrımında harcama üzerinden alınan vergiler 
ağırlıkta olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilemede adaleti sağlamasını beklediğimiz dolaysız 
vergilerin de adaletten uzaklaştığını söyleyebiliriz. Özellikle gelir vergisi gelirlerinin ağırlıklı 
olarak tevkifata dayanması, vergi yükünün ücretliler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmakta 
ve ayırma prensibine aykırı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kurumların da yıl sonunda, yıl 
içerisinde ödediği vergiden fazla vergi ödemediğini, yani bir şekilde vergiden kaçırdıklarını 
söyleyebiliriz. Dolaysız vergilerin bir diğer kalemini oluşturan servet üzerinden alınan vergilere 
baktığımızda toplam vergi gelirleri içerisindeki payının çok düşük olduğunu görebilmekteyiz. 
Bunun yanı sıra, servet vergisi olarak uygulanan vergilerin de bazı noktalarda vergilemede 
adalet anlayışını zedeleyen yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Dolaylı vergiler olarak tanımlanan harcama vergilerinin uygulama sonuçlarına baktığımızda, 
bunların ülkedeki vergi adaletsizliğini derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle lüks tüketimi 
vergilendirmesi gereken ÖTV’nin amaçları dışına çıktığı aşikârdır. Yansıtılması diğerlerine 
göre daha kolay olan KDV’nin payının harcama vergileri içerisinde bir hayli yüksek olması, 
vergi yükünün düşük gelirli kesimler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde son on yılda beş adet vergi affı uygulanmış ve bunun yanı sıra uzlaşma komisyonları 
sonucunda vergi asıllarının ortalama % 71,02’si, vergi cezalarının ise ortalama % 81,84’ü 
silinmiştir. Bu durum vergisini düzenli bir şekilde ödeyen dürüst mükellef aleyhine 
vergilemede adil olmayan sonuçlara yol açmaktadır. Vergilemede adaletsizliğin bir sonucu olan 
kayıt dışı ekonominin boyutuna baktığımızda durumun ne kadar ciddi olduğunu rahatlıkla 
görebilmekteyiz. 

Sonuç olarak, son on yıl içerisinde vergileme anlayışının dolaylı vergilerden yana olduğu, bu 
durumun vergilemede adaleti olumsuz etkilediği ve bu adaletsizliği giderecek herhangi bir 
politikanın uygulanmadığı, bunu yanı sıra da vergilemede mali güç yaklaşımının dikkate 
alınmadığı söylenebilir. 
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İSLAM TASAVVUFUNDA HZ. EBÛ BEKİR'İN YERİ 

Hatice ÇUBUKCU* 
 

Öz 

İslam'ın ilk halifesi Hz. Ebû Bekir, İslam siyasî tarihinde olduğu gibi İslam tasavvuf tarihinde de önemli bir 
isimdir. Kur'an'da "iki kişiden biri" olarak anılan Hz. Ebû Bekir sufilere göre fazilet yönünden Hz. 
Peygamberden sonra ikinci sıradadır. Sufiler onun marifete sahip olduğu için diğer herkesten üstün olduğuna 
inanırlar. Marifeti tam olduğu için de güçlü bir imana sahiptir ve sıddîk olarak vasıflandırılmıştır. Yine marifeti 
neticesinde muhabbete erişmiş ve kalbi Allah sevgisiyle dolmuştur. Bu sebepten dünyaya meyletmemiş, tüm 
malını bağışlamakta tereddüt etmemiştir. Sufiler; îsar, zühd, edeb, verâ gibi hususlarda onu örnek almışlardır. 
Hicrî altıncı yüzyıldan itibaren tarikatların kurulmasıyla birlikte Hz. Ali ve Hz. Ebû Bekir tarikat silsilelerinin 
başında yer almıştır. Özellikle nakşibendî tarikatında ayrı bir önem kazanmış, bu yolun kurucusu kabul 
edilmiştir. Râbıta, sessiz zikir gibi tarikat eğitim usulleri Hz. Ebû Bekir'e dayandırılmıştır. Bu da beraberinde 
uydurma bir takım rivayetlerin Hz. Ebû Bekir'e isnat edilmesine yol açmıştır. Nakşîliğin Hz. Ebû Bekir'de ısrar 
etmesinin en önemli nedeni İslam tasavvufunun şiî etkisinden arındırılmak istenmesidir. Kısmen bunda da 
muvaffak olunmuş tarikatta aşırı batinî yorumlar yer almamıştır. Hz. Ebû Bekir'in sahv anlayışı ve halktan 
ayrışmayan melamî tavrı tarikatın genel karekterini şekillendirmiştir. Söz konusu özelliklerinden dolayı 
nakşîbendî tarikatı geniş halk kitlelerinin teveccühüne mazhar olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ebu Bekir, Zühd, İsar, Zikir, Râbıta.  

 

THE ROLE OF HZ. ABU BAKR IN ISLAMIC SUFISM 

 

Abstract 

Being the first caliph of Islam, Hz. Abu Bakr is also an important figure in the history of Islamic Sufism as well 
as political history of Islam. Mentioned as "the second of two" in Qur'an, Hz. Abu Bakr comes second after the 
Holy Prophet according to the Sufis. The Sufis believe that he is superior to others since he has marifah. Since he 
had full marifah, he had a strong faith, therefore, he was called "as-Siddiq" (faithful). And also, he got fondness 
of Allah because of his marifah and his heart got filled with the love of Allah. Therefore, he did not have a 
tendency to wealth and did not hesitate to donate all his goods. Sufis have taken him as an example in issues 
such as "îsar" (altruism), "zühd" (asceticism), "edeb" (propriety), and "vera" (piety). Upon the establishment of 
orders since the sixth Hijri century, Hz. Ali and Hz. Abu Bakr came forefront of the order chains. He gained a 
particular importance in the naqshbandi order, and he was regarded as the founder of this order. Training 
methods of the orders such as "rabita" (spiritual connection) silent zikr (mention) have been based on Hz. Abu 
Bakr. So, it caused a set of narrations to be attributed to Hz. Abu Bakr. The most important reason why the 
naqshism insists on Hz Abu Bakr is the desire to purify the Islamic Sufism from the Shia influence. It was partly 
succeeded and the anagogical interpretations have not been allowed in the order. Hz. Abu Bakr's understanding 
of "sahv "(recover oneself) and his melamî attitude which cannot be separated from the people has formed the 
general characteristics of the order. Due to its features in question, the naqshbandi order has won the favour of 
the large masses.  

Keywords: Abu Bakr, Asceticism, Altruism, Mention, Rabita.  

 
GİRİŞ 
Hz. Ebû Bekir'in (ö.13/634) İslam tarihindeki etkin rolüne İslam tasavvufunda da rastlamak 
mümkündür. Sufilere göre o, "iki kişiden biri" (Tevbe, 9/40) Peygamberden sonra ümmetin en 
faziletlisidir. Dolayısıyla Peygamberin manevî mirası sonraki dönemlere büyük oranda onun 
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aracılığıyla aktarılır. İlk dönem sufî kaynaklarında sıddîk vasfı ve kuvvetli imanı ile anılır. 
Sufiler nezdinde sıddîkiyet manevî makamlardandır ve içinde barındırdığı doğruluk, Allah ve 
Rasulüne sadakat en mükemmel haliyle Hz. Ebû Bekir'de tezahür etmiştir. Bunun yanında Hz. 
Ebû Bekir'in; ilk inananlardan olması,  malının hepsini Allah yolunda bağışlaması, cennetle 
müjdelenmesi, mi'rac hadisesi sonrasındaki tavrı, Peygamberin vefatı üzerine yaptığı 
konuşması, Rûm sûresine dayanarak Rûm'ların galip geleceğine dair bahse girmesi, 
Hudeybiye günü  peygambere olan itimadı gibi ortaya koyduğu davranış ve tavırları, onun 
imanının ne denli kuvvetli olduğunu göstermektedir. Sufiler ise Hz. Ebû Bekir'in "kalbinde 
olan bir sır" nedeniyle diğer herkesten üstün olduğuna inanırlar. ( Gazzâlî, 1992: I/64, 252) 

Tarikatların kurulmasıyla birlikte Hz. Ebû Bekir İslam tasavvufunda daha da önemli bir 
karakter haline gelmiştir. Siyasî yönden karşı karşıya getirildiği Hz. Ali ile bu hususta da 
kıyaslanmış, neticede tarikat silsilelerinin başı ya Hz. Ali'ye ya da Hz. Ebû Bekir'e 
dayandırılmıştır. Özellikle nakşibendîyye tarikatı Hz. Ebû Bekir'e ayrı bir önem atfetmiştir. 
Öyle ki, rabıta, sessiz zikir gibi tarikat eğitim usullerine Hz. Ebû Bekir'den delil getirme 
yoluna gidilmiştir. 

Şüphesiz, Hz. Peygamberin daima yanında olan, en sevdiği sahabesinden gelen her türlü 
rivayet, müminler için örnek alınması gereken, hüküm çıkarılabilecek delillerdir. Ancak Hz. 
Ebû Bekir hakkındaki rivayetleri değerlendirirken dikkatli olmak gerekir. Zira sünnî 
kaynaklarda anılan Hz. Ebû Bekir'le şiî kaynaklarda bahsedilen Hz. Ebû Bekir nasıl farklılık 
arz ediyorsa bazı sufî rivayetleri de diğer kaynaklarda olmayan farklı hususlar içermektedir. 
Kuşkusuz bu durum bir takım sufî uygulamalarına sahabeden delil getirme gayretinin bir 
neticesidir ve söz konusu rivayetlere ihtiyatlı yaklaşılması gerekir.  

Bu çalışmanın temel amacı, İslam tarihi ve hadis literatürü yanında sufî kaynaklarda ortaya 
konan Hz. Ebû Bekir portresini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada önce 
sufilerin Hz. Ebû Bekir'in faziletine ve diğer sahabeler arasındaki yerine dair görüşlerine 
değinilmiştir. Ardından Hz. Ebû Bekir'in sufiler tarafından örnek alınan ahlakî özellikleri 
tespit edilmiştir. Son olarak da tarikatlar döneminde mutasavvıfların Hz. Ebû Bekir algısının 
nasıl olduğu ortaya konmuştur  

 
1. HZ. EBÛ BEKİR'İN FAZİLETİ 
Hz. Ebû Bekir daha hayattayken cennetle müjdelenmiş, azad olmuş anlamına gelen atîk 
lakabıyla anılmıştır. (Tirmizî, Menâkıb,16/3679) Kur'an-ı Kerîm'de "iki kişiden biri" (Tevbe, 
9/40)  ve "fazilet sahibi" (Nur, 24/22) olarak vasıflandırılan Hz. Ebû Bekir ehli sünnet 
alimlerinin çoğuna göre Peygamberden sonra en faziletli sahâbedir. Özellikle ilk dört halife 
sahâbeler arasında seçkin bir yere sahiptir. Hadiste "Allah Teala ashabımı seçerek alemlere 
üstün kıldı, ashabımdan da dört kişiyi seçti ve onları ashabımın en hayırlısı kıldı." 
buyrulmuştur. (Mekkî, 2004: III/401) Hilafetteki sıralamanın fazilet sıralaması anlamını 
taşıdığına dair rivayetler de mevcuttur. Buhari'de geçen hadiste İbn Ömer; "Biz Rasulullah 
Efendimiz zamanında insanları hayır derecelerine göre sıralar, Hz. Ebû Bekir'in en hayırlımız 
olduğunu, sonra Ömer b. Hattab'ın, sonra da Osman b. Affan'ın geldiğini söylerdik" demiştir. 
(Buhârî, Ashabu'n-Nebi, 4) 

Fazilet yönünden hilafetteki sıralamaya göre derecelendirme yapılsa da  Hz. Ali'nin 
sıralamadaki konumuna itirazlar olmuştur. Ebu Tâlib Mekkî, dört halifenin seçkin olduğunu 
kabul eder ancak hilafet sıralamasının fazilet sıralaması şeklinde algılamanın hatalı 
olabileceğini söyler. Zira dört halifenin hilafet sırası Allah Tealâ'nın onlar için takdir ettiği 
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ömürleri nedeniyle bu şekilde olmuştur. Nitekim dördünün halife olabilmesi, bu yüce 
mertebeyi üstlenebilmesi için bu sıralamadan başka bir yol yoktur. Dolayısıyla hilafet 
bakımından sonuncuları vefat tarihi yönünden de sonuncuları olmuştur. (Mekkî, 2004: 
III/403) Bu demek değildir ki, önce halife olan bu göreve diğerlerinden daha layıktır, ya da 
geride kalan ehil olmadığı için geride kalmıştır. (İbn Arabî, 2017: XVII/129) 

Hz. Ebû Bekir'in fazileti hususunda en kesin itiraz şiiî, rafizî çevrelerden gelmiştir. Söz 
konusu kesim, Hz. Ali'nin en üstün fazilete sahip  sahâbe olduğunu kabul etmiş, dolayısıyla 
peygamberden sonra hilafetin Hz. Ali'nin hakkı olduğunu savunmuşlardır. Hz. Ebû Bekir'in 
bu hakkı gasp ettiğini iddia ederek onun hakkında negatif propaganda yapmışlardır. Ehl-i 
sünnet camia Hz. Ebû Bekir'in faziletine vurgu yaparken hiçbir zaman Hz. Ali'yi kötüleme 
yoluna gitmemiştir. Aksine peygamberin ashabını sevmek, özellikle ehl-i beytini sevmek 
imandan kabul edilmiştir. Bilhassa sufî kesimde ehl-i beyt muhabbeti en üst seviyededir. Hz. 
Ali sufîlik için de önemli bir figürdür. Kadirîlik, rıfâîlik gibi tarikatların çoğunun silsilelerinin 
başında Hz. Ali yer almış, fütüvvet gibi geniş tesirleri olmuş tasavvufî oluşum Hz. Ali'ye 
dayandırılarak tesis edilmiştir. Ehl-i sünnet çizgisi dışında aşırı sufi grublar ise zamanla şiî 
tesirine girmiş, Balım Sultan sonrası Bektaşiliği ve kısmen üçüncü devre melâmiliğinde 
olduğu üzere Hz. Ali tarikatlarının ana unsuru haline gelmiştir. 

Bahsi geçen hususlardan dolayı sufîler Hz. Ebû Bekir'in faziletini açıklarken Hz. Ali'den de 
söz etmek durumunda kalmışlardır. Örneğin Ebû Talib Mekkî ve ondan iktibasla Gazzâlî 
hullet makamını Hz. Ebû Bekir'in faziletine vurgu yaparak açıklamış, hulleti Hz. Ali'nin sahip 
olduğu uhuvvet makamıyla karşılaştırmıştır. Hullet makamının büyüklüğünün delili 
Peygamberimizin "Eğer insanlardan birini halil (dost) edinecek olsaydım Ebû Bekir'i dost 
edinirdim, ancak -kendini kastederek- arkadaşınız Allah'ın halilidir" (Buharî, Salat, 80, 
Fezailus'sahabe, 3, 5; Müslim, Fazailü's-Sahabe, 2-7; Tirmizî, Menakıb, 15/3661) şeklindeki 
hadisidir. Bu hadisten hareketle Mekkî, hulletin muhabbetten de büyük, sadece halillere 
mahsus bir makam olduğunu belirtir. Şayet peygamber dışında bu makama erişebilecek biri 
olsaydı bu da Ebû Bekir olurdu. (Mekkî, 2004: III/ 255-256; Gazzâlî,1992: II/ 477) Allah 
Rasulu hullet makamında ortak kabul etmese de uhuvvet (kardeşlik) makamında ortak kabul 
etmiş, Hz. Ali'yi kendine kardeş seçmiş; "Benim için Ali, Musa İçin Harun gibidir" (Mekkî, 
2004: III/256)  buyurmuştur. Neticede Mekkî ve Gazzâlî  Hz. Ebû Bekir'in Hz. Ali'ye 
üstünlüğünü sahip oldukları makamlardan hareketle tespit etmişlerdir. 

Hullet makamının uhuvvet makamından üstün olduğu Mekkî ve Gazzâlî'nin yorumudur. Bir 
başka  sufi, aklî kıyasla makamlar arasında daha değişik sıralama yapabilir. İmâm-ı Rabbânî 
bu hususa dikkat çekmiştir. İmâm-ı Rabbânî'ye göre dört halifenin her birinin ayrı hasletleri 
vardır ve bu hasletlerden birini diğerine üstün gören o hasletin sahibi halifeyi de diğerlerinden 
üstün tutar. Şöyleki; Hz. Ebû Bekir sıddîkiyyetin, Hz. Ömer adaletin, Hz. Osman hilm ve 
hayanın, Hz. Ali ilmin kapısıdır. Sıddîkiyyeti diğer hasletlerden üstün görenlerin Hz. Ebû 
Bekir'i tafdil etmesi gayet tabi olduğu gibi ilmi üstün görenin Hz. Ali'yi diğerlerine tafdil 
etmesi gayet tabidir. (İmâm-ı Rabbânî, 1998: I/456) Burada önemli olan birbirini tahkir 
etmemektir. 

İmam Rabbanî'nin kendi görüşü ise şu şekildedir; O hilafetteki sıralamanın fazilet sıralaması 
olduğuna itikat eder ve ehli sünnettin bu hususta icmâ olduğunu belirtir.( İmâm-ı Rabbânî, 
1998: III/ 232,61) Dolayısıyla Hz. Peygamberden sonra en faziletli kimse Hz. Ebu Bekir'dir.( 
İmâm-ı Rabbânî, 1998: I/191,457, II/105)  Ona göre Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in sahip 
oldukları makamlarda nübüvvet-i muhammediyye, Hz. Ali'nin sahip olduğu makamda ise 
velâyet-i muhammediyye ağırlıktadır. Nübüvvet makamından kastedilen davet makamıdır. 
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Hz. Ali velâyet makamı taşıdığı için evliyaların çoğu ona tabidir. Her iki makam arasındaki 
derece ise şöyledir; Velâyetin kemalatı ancak nübüvvet kemalatına çıkmaya bir basamaktır.( 
İmâm-ı Rabbânî, 1998: II/11,112) 

Hz. Ebû Bekir'in faziletine vurgu yapılırken bazen de Hz. Ömer'le karşılaştırma yoluna 
gidilmiştir. Şöyle ki Hz. Ömer'in faziletine dair rivayetler oldukça fazladır, bunların en 
mühimi ise Peygamber Efendimizin "Eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı bu Ömer 
olurdu" sözüdür. (Tirmizî, Menakıb, 18) Hz. Ömer'in bu denli faziletine rağmen "Hz. Ömer'in 
bütün iyiliği Hz. Ebu Bekir'in bir tek iyiliği mesabesindedir" buyrulmuştur ve Hz. Ömer 
malının hepsini bağışlayan Hz. Ebu Bekir karşısında "Anladım ki Ebu Bekir'i hiç bir zaman 
geçemeyeceğim" itirafında bulunmuştur. Neticede Hz. Ebû Bekir'in Hz. Ömer'den daha 
faziletli olduğunu vurgulayan rivayetler, Hz. Ebû Bekir'in ne denli yüce bir makama sahip 
olduğunu göstermektedir. İbn Arabî'ye göre Rasulullah Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'den 
mallarını infak etmelerini istemekle insanların nezdinde onların mertebelerini ayrıştırmayı 
murat etmiştir.(İbn Arabî, 2017: IX/384) Hucvîrî de Hz. Ebû Bekir'in müşâhade, Hz. Ömer'in 
mücâhede makamında olduğunu söyler. Zira Hz. Peygamber Hz. Ebu Bekir'e namazda neden 
alçak sesle Kur'an okuduğunu sorduğunda "Kendine münacatta bulunduğum benden uzak 
değil" diye cevap vermiş, Hz. Ömer'e neden sesli okuduğunu sorduğundaysa o, "Uyuyanı 
uyandırmak şeytanı kovmak için" demiştir. Dolayısıyla müşâhade makamına göre mücâhede 
makamı denize göre damla gibidir.(Hucvîrî, 1996: 156) 

Şirvânî; Hulefa-i Raşidin'i cennetteki dört ırmağa benzetir. Hz. Ebû Bekir su, Hz. Ömer süt, 
Hz. Osman şarap, Hz. Ali bal ırmağına benzer. Su herşeyin aslıdır, "hayatı olan herşeyi sudan 
yarattık" buyurulmuştur.(Enbiya, 21/30) Bunun gibi Ebû Bekir Sıddık da dinin 
aslıdır.(Şirvânî, 2014: 385) 

Yukarıda geçtiği üzere Sufiler Hz. Ebû Bekir'in faziletini büyük oranda sahip olduğu sıddîk 
makamına dayandırmışlardır. Hucvirî'ye göre sıddîk peygamberler müstesna bütün 
mahlukatın önde olanıdır.  (Hucvîrî, 1996: 157) Ona göre, sufî kelimesinin türediği safa ve 
safvet de sıddîk olanın sıfatıdır. Safanın aslı kalbin ağyardan temizlenmesi, feri ise dünyadan 
elin boş olmasıdır. Bu ikisi de Hz. Ebû Bekir Sıddîk'ın sıfatıdır. Dolayısıyla sufî taifesinin 
önderi imamı odur. (Hucvîrî, 1996: 112) 

Sufiler Hz. Ebû Bekir'in üstünlüğünü marifetinin büyüklüğüne bağlamışlardır. Hadiste "Ebû 
Bekir çok namaz kıldığı ve çok oruç tuttuğu için sizden üstün değildir. Onun size üstünlüğü 
kalbinde bulunan bir şey (sır) sebebiyledir." buyrulmaktadır. (Acluni, 1932: II/ 190;  İbnü'l- 
Esîr, : V/ 213) Gazzâlî, Allah Teâlâ katında fazilet sahibi olmak insanlar arasında şöhret 
olmakla aynı şey değildir der. Örneğin Hz. Ebû Bekir insanlar arasındaki şöhreti hilafetiyle, 
fazileti ise kalbinde yerleştirdiği ve büyüttüğü sır iledir. (Gazzâlî, 1992: I/64) Dolayısıyla akıl 
ve kıyasla sahabinin üstünlüğünü tespit etmek yanıltıcı olabilir. 

İbn Arabî ise Hz. Ebû Bekir'in faziletini kurbiyet makamıyla açıklar. Hz. Ebû Bekir'in 
sıddîklık ve nebîlik makamı arasında bulunan kurbiyet makamına sahip olduğunu söyler. Bu 
makam teklere (efrad'a) aittir. Allah nezdinde şeriat nebiliğinin altında sıddîklığın üzerindedir. 
Hz. Ebû Bekir gönlündeki sır nedeniyle sıddîklardan üstün olmuştur ve Hz. Ebû Bekir ile 
Peygamber arasında hiç bir kimse yoktur. Çünkü o hem sıddîk hem sır sahibidir.(İbn Arabî, 
2014: VI/164) İbn Arabî, İmâm-ı Gazzâlî'nin sıddîklık ve nebîlik arasında makam yoktur 
diyerek yanıldığını söyler, ona göre kastedilen Peygamber ile Hz Ebû Bekir arasında kimse 
olmadığıdır. (İbn Arabî, 2017: VII/ 445) 
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Netice itibariyle sufiler nezdinde Hz. Ebû Bekir peygamberden sonra ikincidir. Bursevî onun 
faziletini anlatırken; ruhlar aleminden varlık alemine gelişte Rasulün ikincisi, hicret için yola 
çıktığında ve mağarada, hilafette, kabirde yanında , haşr gününde, cennete girmede 
peygamberin ikincisidir, der.(Bursevî, 2013: VII/353) Neticede peygamberden sonra "ikinci" 
olarak anılması Hz. Ebû Bekir'in faziletini vurgulayan en önemli ifadedir. 

 
2. HZ. EBÛ BEKİR'İN SÛFİLER TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLEN AHLÂKÎ 
ÖZELLİKLERİ 
2.1. Hz. Ebû Bekir'in Marifet ve Muhabbeti 
Sufîlere göre dünya hayatında marifetullaha ve muhabbetullaha ulaşılırsa hakikî iman elde 
edilmiş olur. Hz. Ebû Bekir'in İmanının büyüklüğünden şüphe yoktur., Hz. Peygambere ilk 
inanan erkek sahâbedir ve Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Sa'd b. Ebi Vakkas, Hz. 
Abdurrahman b. Avf gibi cennetle müjdelenen sahabelerin iman etmesine vesile olmuştur. 
Sağlığında tüm aile fertleri iman etmiş, Hz. Peygamberin vefatından sonra da kararlı 
tutumuyla irtidad olaylarının önüne geçmiştir." Eğer Ebu Bekir olmasa idi kimse önce imana 
gelmez sonunda da kimse İslam dini üzere kalmazdı." denilmiştir. (Seyyid Eyyûb, 2014:75) 
Kuşeyrî, Asr suresinde iman edenlerden kastedilenin Hz. Ebû Bekir olduğunu 
söyler.(Kuşeyrî, 2013: VI/370) 

 Kaynaklarda onun imanının büyüklüğüyle ilgili rivayetler şu şekildedir:  "Ebû Bekir'in 
imanıyla tüm yeryüzü halkının imanı tartılsa onunki daha ağır basardı". (Muttakî: IV/349) Hz. 
Peygamber, hayvanların konuştuğu bir olay naklettikten sonra "Buna ben inanıyorum, Ebû 
Bekir ve Ömer de inanıyor" demiştir. (Buharî, Ashabu'n Nebî, 8, Hars,4, Enbiyâ, 50; Müslim, 
Fedailü's-Sahabe, 13) Hz. Peygamber "Ebû Bekir müstesna İslam'ı kendisine arzettiğim 
herkes tereddüt etti. Ebû Bekir ise tereddüt etmedi" buyurmuştur.(İbn Hişam, I/269) Şayet 
imanında en ufak bir tereddüt olsa Miraç hadisesinde şüpheye düşer, malının hepsini 
bağışlamaktan çekinir, Bedir günü "Ya Rasulullah Rabbine ısrar ettin Rabbinden biraz 
istemen sana yeter"  demek yerine telaş eder, Peygamberin vefatıyla paniğe kapılırdı. Oysa O 
bahsi geçen olaylarda imanını izhar edecek vakur duruşlar sergilemiştir. 

Yukarda geçtiği üzere sufilere göre Hz. Ebû Bekir ulaştığı marifetullah ve muhabbetullah 
neticesinde bu denli kuvvetli imana sahiptir. Sufiler bu hususta delil olarak şu rivayetlere 
dayanır: "Ebû Bekir çok namaz kıldığı ve çok oruç tuttuğu için sizden daha üstün değildir. 
Onun size üstünlüğü kalbinde bulunan bir şey sebebiyledir." (Aclunî, 1932: II/ 190); "Allah 
Tealâ'nın göğsüme (kalbime) akıttığı her şeyi ben de Ebû Bekir'in göğsüne akıttım." (Aclunî, 
1932: II/ 419); "Ey Ebu Bekir sana bir müjde vereyim mi? Aziz ve Celil Allah kıyamet 
gününde bütün yaratıkları için tecelli edecek senin için ise özel tecelli edecek." (Aclunî, 1932: 
I/ 285) 

Ebû Bekir'in marifetiyle ilgili yukarda geçen hadisler sıhhat yönünden  oldukça sıkıntılıdır ve 
büyük ihtimalle Peygamber değil sufî sözleridir. Nitekim Serrâc "Ebû Bekir çok namaz 
kıldığı ve çok oruç tuttuğu için sizden daha üstün değildir. Onun size üstünlüğü kalbinde 
bulunan bir şey sebebiyledir."  şeklindeki  rivayeti hadis olarak değil de Ebu Bekir b. 
Abdullah Müzenî'nin bir sözü olarak nakleder. Ona göre, Ebu Bekir'in kalbinde olan ilahî 
sırdan kasıt marifetullah ve muhabbetullahtır. (Serrâc, 1996: 131) Ebû Bekir'in sahip olduğu 
yakînî iman da  kalbine Allah Teâlâ'nın ilka ettiği nurun semeresidir. (Gazzâlî, 1992: I/133) 
Dolayısıyla Ebu Bekir'in imanının üstün olması kalbine akıtılan sır nedeniyledir. (Gazzâlî, 
1992: I/238) Onu sıddîk mertebesine ulaştıran da bu sırdır. İbn Arabî'ye göre Peygamberin 
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sözünden başka kanıtı olmayan ve gönlünde tereddüt bulmadan sırf kalbindeki nur nedeniyle 
iman eden kimse sıddîktır. Dıştan bir delil nedeniyle iman eden ya da Allah'ın kalbinde bu 
nuru yaratana kadar tereddütte kalıp sonra kabul eden kimse sıddîk değil mü'mindir. (İbn 
Arabî, 2014: VI/163) İbn Kayyim Cevziyye  de Ebû Bekir'in sıradan kimselerden farklı özel 
bir kalbî bilgiye sahip olduğunu vurgular. Allah'ın en üstün iman ve basireti bu şekil özelliği 
olan kimselerde vardır. Peygamberin haber verdiği şeyleri sanki gözleriyle görmüş gibidirler. 
Sadece onların teferruatını ve çeşitlerini bilmezler. Ebu Bekir ile Hz. Peygamber için şöyle bir 
benzetme yapılır: İki kişi bir eve girer biri o evin içindeki odaları teferruat gözüyle görür 
diğeri ise gözüyle görmez, detayları fark etmez. Ancak eliyle her tarafa dokunmak suretiyle 
orada önemli şeyler bulunduğunu anlar sonra birlikte dışarı çıkarlar. Göremeyen, gören 
arkadaşına evde neler gördüğünü sorar ve daha önce onları dokunarak idrak ettiği için 
anlattığı her şeyde arkadaşını tasdik eder. İşte bu sıddîkiyyet derecesinin en yüksek 
mertebesidir. Böyle bir kalbe sahip olan kimse ayetleri işittiği zaman kalbinde bulunan basiret 
nuru artar. (İbn Kayyim, 2017 : I/ 402) 

Ebu Bekir göğsüne ilka edilen sır ile insanlar üzerine tercih edildiği gibi özel bir tecelli ile 
taltif edilmiştir.(Gazzâlî, 1992: IV/565) "Allah Teâlâ insanlara genel Ebû Bekir'e özel olarak 
tecelli eder" (Aclunî, 1932: I/ 285)  hadisi buna delalet eder. 

Kalbî bilgiye sahip olduğuna inanılan Ebû Bekir'in Kur'an okurken ağlayan birini gördüğünde 
"kalplerimiz sertleşmeden önce biz de böyleydik" demesi sufileri bu hususta açıklama 
yapmaya sevk etmiştir. Gazzâli'ye göre Ebû Bekir'in "sertleşti, kavileşti" sözü, kuvvetlendi 
manasındadır. O bu sözüyle "artık kalplerimiz kuvvetlendiğinden vecde tahammül edebiliyor" 
demek istemiştir, zira kendini yere atan kimsenin vecdi sakin durandan daha fazladır demek 
doğru olmaz. (Gazzâlî, 1992: II/ 740; Sühreverdî, 2007: 248-249) Serrâc da aynı görüştedir. 
Hz. Ebû Bekir kalbinin güçlenip sabit hale geldiğini bu yüzden güzel ses türünden bir şey 
kalbinin kapısını çaldığında değişmediğini çünkü onun halinin sema öncesiyle sema sonrası 
aynı olduğunu ifade etmektedir.(Serrâc,1996: 284) Ebû Bekir'in bu sözü çoğul ifade olduğu 
için bununla insanları ikaz ve tembih amaçlamıştır, yorumu yapılmıştır. (Kastamonî, 2015: 
23) İbn Kayyim  ise farklı bir açıklama yaparak Hz. Ebû Bekir'in fetret hali yaşadığını iddia 
eder. Hz. Ebû Bekir gibi ciddi olan tâlibe mutlaka bir fetret arız olur ve bu muayyen zamanda 
talep ve ictihat zamanındaki halini özler. (İbn Kayyim, 2017: III/1036) 

Hucvîrî'ye göre Ebû Bekir'e neden sessiz Kur'an okuduğu sorulduğunda onun  "kendisine 
münacatta bulunduğum benden uzak değil" diye cevap vermesi müşahade makamında 
olduğunun kanıtıdır. (Hucvîrî, 1996: 156) Hucvîrî  müşahade makamını açıklarken Ebû Bekir 
Şiblî'nin "Gördüğüm herşeyden önce O'nu gördüm" sözüne yer verir. (Hucvîrî, 1996: 475) İbn 
Arabî ise  Futuhât'ının pek çok yerinde benzer ifadeyi Hz. Ebû Bekir'in sözü olarak rivayet 
eder. İbn Arabî'nin Ebu Bekir'leri karıştırmış olma ihtimali yüksektir. İbn Arabî'ye göre Ebû 
Bekir gördüğü şeyi kendi gözleriyle görmüyordu, bu mertebede Allah onun gözü kulağıydı. 
Böylece bir şeyi görmezden önce kendini görmüştü. (İbn Arabî, 2016: IV/419)  Ebû Bekir 
âlemi görürken Allah'ı görmüştü. (İbn Arabî, 2015: VIII/ 268) 

Hz. Ebû Bekir'in, "marifeti için marifetine ulaşmanın acizliğini idrak etmekten başka bir yol 
yaratmayan Allah'a hamdolsun" (Sülemî, 1981: 83; Serrâc, 1996: 34; Gazzâlî, 1992: I/255; 
Kastamonî, 2015: 13) sözünden hareketle  marifetin mahiyeti tartışılmıştır. Cüneyd-i Bağdâdî 
bu ifade için tevhîd hususunda söylenmiş en değerli sözdür der. (Serrâc, 1996: 132)  
Hucvîrî'ye göre Ebû Bekir bu sözüyle marifetin imkansız olduğunu kastetmez. Zira acizlik 
mevcut işte olur madum (yok olan) işte değil. Acizlik arizîdir. Bu şuna benzer; bir kimse 
görebilir fakat kör iken  göremez. (Hucvîrî, 1996: 419,428)  Kuşeyrî de aynı görüştedir, 
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Sıddîk'ın muradı O tanınamaz demek değildir. Marifet vardır ki bundan acziyet söz konusu 
olsun zira marifetin mevcudiyeti zarûrîdir. Sufilere göre Allah Teâlâ ile ilgili marifet nihayet 
itibariyle zarurîdir. Başlangıçtaki kesbî marifet de hakikî bir marifet olmakla beraber zarurî 
marifete nazaran Hz. Sıddîk bunu bir şey saymamıştır. Başlangıçtaki kesbî marifet sabahleyin 
güneş doğup ışıklarını her tarafa yaydığı zaman ortada kalan lamba gibi hükümsüzdür. 
(Kuşeyrî, 1999: 388) İbn Arabî'ye göre, Hakk'ın idrak edilemeyişinden kasıt, Hakk'ı aklî 
çabayla algılayamamaktır, der. Hakk'ı idrak O'nun cömertliği, ihsanı ve bağışıyladır. 
Dolayısıyla Allah'ı aklıyla bilmeye çalışan yanlış yoldadır. Yapması gereken Allah'ın bu 
konuda ihsan edeceği şey için hazırlanmak olmalıdır. (İbn Arabî, 2016: I/ 259)  

Sufiler Hz. Ebû Bekir'in, keşfe sahip olduğunu gösteren hususlardan, O'nun Peygamberin 
huzurunda rüyaları yorumlamasını, doğacak çocuğunun kız olacağını bilmesini sayarlar 
(Sülemî, 1981: 117; İbnu'l Cevzî, 2006: 117) ki bu Rahmanî keşfe örnektir. (İbn Kayyim, 
2017: III/1130; Gazzâlî, 1992: III/55)  Onun tüm itirazlara rağmen zekat vermeyenlerle 
savaşması da ilhamî bilgiye dayanmaktadır. (Serrâc, 1996: 130-131; Tânevî, 1995: 125) 
"Bugün size dîninizi ikmâl ettim." (Mâide, 5/3) âyeti nâzil olduğunda  Herkes , dînin 
tamamlanmasından dolayı sevinirken Hz. Ebû Bekir, hüzünlenmiştir zira yakında Hz. 
Peygamberin aralarından ayrılacağını sezmiştir. 

Allah Teâlâ'yı marifet beraberinde muhabbeti de getirir. İmâm-ı Gazzâlî'ye göre Hz. Ebû 
Bekir'in malından ayırdığı miktar Allah'a sevgisinin miyarıdır. Sevginin derecesi sevgili 
uğrunda diğer sevdiklerinden vazgeçmekle ölçülür. Allah muhabbeti tüm kalbini kaplamış 
olan, Hz. Ebu Bekir gibi sevgilisi uğruna her şeyi feda eder. Sevginin en üstün derecesi budur. 
(Gazzâlî, 1992: II/413) Bu seviyedeki bir kişi tüm mahlukatı Allah'tan dolayı sever. Ebû 
Bekir'de de bu durumu görmekteyiz. Hz. Peygamberi de Allah için severdi dolayısıyla 
tükenmeyen her daim çoğalan bir peygamber sevgisine sahipti. Öyle ki babası müslüman 
olduğu zaman  Hz. Peygambere "Ey Allah'ın Rasûlu beni Ebû Talib'in müslüman olması 
babamın müslüman olmasından daha çok mutlu ederdi, böylelikle sen de huzur bulurdun" 
(Mekkî, 2004: III/403) demiştir. Hz. Ebû Bekir'in ölüm sebebi olarak Hz. Peygamberin 
vefatına çok üzülmesi gösterilir. (İbnu'l Cevzî, 2006: 116) Mekke döneminde Hz. Peygamberi 
korumaya çalışırken bayılana kadar dayak yemiş ayıldığında hemen Peygamberin durumunu 
sormuştur, benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hz. Ebu Bekir'in Peygambere muhabbeti 
aynı oranda karşılık görmüş, Hz. Peygamber erkeklerden en çok Hz. Ebu Bekir'i sevdiğini 
söylemiştir. İbn Arabi'ye göre İsra gecesi Hz. Peygambere Hz. Ebu Bekir'in sesiyle hitap 
edilmiştir. Onun sesine ünsiyet etmiştir. Zira Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir aynı topraktan 
yaratılmıştır. (İbn Arabî,2016: I/ 224) Hz. Peygamber yaklaşan vefat ânı dolayısıyla  
“Mescide açılan bütün (husûsî) kapılar kapansın, sâdece Ebû Bekir’inki açık kalsın!" 
buyurmuştur. (Buhâri, Salat, 80) İşârî mânâda bu demektir ki, Allah Rasûlü’ne husûsî 
yakınlık kapısı, O’na, Hazret-i Sıddîk misâli büyük bir itaat, teslîmiyet, sadâkat, fedâkârlık, 
dostluk ve muhabbet ile açılabilir. (http://www.osmannuritopbas.com/hazret-i-ebu-bekir-
radiyallahu-anh-632-634.html, 01.02.2007) İslam tasavvufunda Allah'a ulaşmak ancak 
peygambere tam bir ittiba ile onunla aynîleşerek mümkün olur. Hz. Ebû Bekir bu açıdan 
sûfîlerin örneği olmuştur.  

Hz. Ebû Bekir Peygamberi herkesten çok severdi ancak vefat anındaki konuşması bize 
göstermektedir ki Peygamberi de Allah için sevmekteydi. Sevgisinde bir ölçü vardı. Nitekim 
O Hz. Peygamber vefat edince  "Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. 
Muhammed'in Rabb'ına kulluk eden bilsin ki O diridir, ölmez" demiştir. Onun  bu hali Hz. 
Muhammed'e hakikat nazarıyla bakmasından kaynaklanmaktaydı. Hz.  Muhammed'e hakikat 
nazarıyla bakanın nazarında onun mevcut oluşu ile gidişi eşittir. Çünkü o beka halinde onun 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

419 
 

Hakk ile olan bekasını görmüştür. Değişmiş olandan yüz çevirmiş, değiştirene yönelmiştir. 
Kalpteki sevgiyi kimseye bağlamamıştır. Denilir ki halka nazar eden helak olur Hakk'a rucu 
eden malik olur. (Hucvîrî, 1996: 112,113) Ebû Bekir Vasıtî'ye göre Hz. Ebû Bekir ilk 
zamanlarda bu makamda değildi. Zira bütün mal varlığını bağışladıktan sonra evdekilere ne 
bıraktığı sorulduğunda söylediği "Allah'ı ve Rasulü bıraktım" sözünde şayet Rasulu görmenin 
haşmeti kendisini sarmamış olsaydı Rasulünü de bıraktım demez sadece Allah'ı bıraktım 
derdi. Rasulü müşahadenin haşmeti kendisinden gidince tefride (Hakktan başka bir şey 
görmemeye) dönmüş ve "Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür" 
şeklindeki konuşmayı yapmıştır. (Sülemi, 1981: 10) Bu konuşmasıyla tevhiddeki sebatını 
göstermiştir. (Serrac, 1996: 129-130) 

Sadece Hz. peygambere değil tüm insanlara sevgi ve merhamet hissediyordu. Hz. peygamber 
ümmetine karşı en merhametli kişinin Hz. Ebû Bekir olduğunu söylemiştir. (Tirmizî, 
Menakıb, 32/3790-3791)  Hz. Aişe'ye iftira atan  Mistah'la ilgili ayetler nazil olunca  Mistah'ı 
affetmiştir. Kuşeyrî bu durumu örnek göstererek  Allah'ın,  dostlarının kalplerinde nefret 
duygusunu bırakmayacağını söyler. (Kuşeyrî, 2013: IV/ 64) 

Muhabbetullah'ın en önemli neticesi rıza makamına ulaşmaktır. Hz. Ebu Bekir'in rıza 
makamında oluşu şu hadiseyle anlatılır: Hz. Ebû Bekir malının tümünü bağışladıktan sonra 
Allah Tealâ Cebrail aracılığıyla fakirliğine rağmen O'ndan razı olup olmadığını sorar. Hz. Ebû 
Bekir gönül hoşluğuyla Rabbinden razı olduğunu bildirir. (İbnu'l Cevzî, 2006: 110) 

2.2. Hz. Ebû Bekir'in Takvâ ve Verası 
Hz. Ebû Bekir dinin emir ve yasaklarına uymada titiz, takvâ sahibiydi. Hata etmekten 
çekinirdi. Muhammed b. Sîrîn "Peygamberden sonra bildiğinden en çok korkan Ebû Bekir'di" 
demiştir. (İbnu'l Cevzî, 2006: 111)  O "Bir münadi çıkıp cehenneme sadece bir kişi girecek 
diye nida edecek olsa onun ben olmasından endişe ederim" demiştir. (Serrâc, 1996: 129) 
Kendisinden yanık ciğer kokusu geldiği rivayet edilir. (Şarânî, 2014: 54, Hânî, 2015: 113) 
Yüklendiği emanetin ağırlığından zaman zaman  kuş olmayı, hayvanların yediği ot olmayı 
dilemiştir. (İbn Hanbel, 2015: 144; Mekkî, 2004: II/315; Serrâc, 1996: 131; Kelâbâzî, 1992: 
112; İbnu'l Cevzî, 2006: 110)  

Takvası neticesinde salih amel işlemeye gayret göstermiştir. Namaz vakti girince  "Yaktığınız 
ateşi söndürmeye kalkın" diyerek çevresindekileri uyarmıştır. (Gazzâlî,1992: I/401; Serrâc, 
1996: 131) Namazında huşudan  direk gibi hareketsiz dururdu. (Gazzâlî, 1992: I/ 457) Ebû 
Bekir'in zekat vermeyenlerle savaşması ameli imanın bir cüzü olarak gördüğünü gösterir. ( 
Mekkî, 2004: III/420/) Cennetin sekiz kapısından da gireceğini müjdeleyen hadisten 
kastedilen de aynı anda bir kaç iyi amel yaptığı için bu şekilde ödüllendirileceğidir. (İbn 
Arabî, 2016: III/ 15) Sahip olduğu sıddîk makamıyla şer'i işleri zevk ile idrak etmiş, zorlama 
olmadan yapmıştır. (Tânevî, 1995: 191)  

Kur'an okuyuşuyla kendisini dinleyenleri etkilemiş, halifeliği döneminde  Kur'an'ı mushaf 
haline getirerek büyük hizmette bulunmuştur. 

 Takvâ hususundaki, "Keremi takvâda zenginliği yakînde ve şerefi tevazuda bulduk" (Gazzâlî, 
1992: III/738) sözü ona atfedilmiştir. 

"Bir harama düşeriz korkusu ile yetmiş çeşit helali terk eyledik" dediği (Kuşeyrî, 1999: 204; 
Kastamoni, 2015:21) rivayet edilen Ebû Bekir'in  verâ sahibi olduğunun en açık örneği süt 
kusma hadisesidir. Söz konusu rivayette Hz. Ebû Bekir kölesinin ikram ettiği sütü içmiş, 
içtikten  sonra sütün haram kazanç neticesinde elde edildiğini öğrenmiş ve derhal onu geri 
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kusmuştur. (İbn Hanbel, 2015: 142; İbnu'l Cevzi, 2006: 111; Gazzâlî, 1992: II/239; Mekkî,  
2004: IV/394, 425; Serrâc, 1996:131; Şaranî, 2014: 53) Gazzâlî'ye göre Hz. Ebû Bekir 
bilmeyerek içtiği bu kadarcık sütten fıkha göre mesul olmadığını bildiği halde kalbindeki sır 
nedeniyle umum fetvanın başka, sıddîklar için fetvanın başka olduğunu idrak etmiştir. 
(Gazzâlî, 1992: IV/ 23) Haram gıdanın kendisine kuvvet vermesinden korktuğu için sütü 
kusmuştur, oysa ki kusması zorunlu değildir. (Gazzâlî, 1992: II/253) Ancak O,  bilmeyerek 
yense de haram lokmanın kalbe kasvet vereceğinden çekinmiştir. (Gazzâlî, 1992 : II/ 331) 

Halife olana değin kendi kazancıyla geçinmiş, halife seçilince yine ticarete devam etmek 
istemişse de çevresindekilerin ısrarıyla beytülmâlden ücret almayı kabul etmiştir.Ancak vefatı 
sırasında  beytülmâlden aldığı maaşların iadesini vasiyet etmiştir. (Gazzâlî, 1992: II/169; 
Seyyîd Eyyûb, 2014: 46)  

Hz. Ebu Bekir günaha düşme korkusundan dilini tutardı  ve "başıma gelenler hep bunun 
yüzünden gelmiştir" derdi. (İbn Hanbel, 2015: 144; İbnu'l Cevzi, 2006: 111; Şarânî, 2014: 54) 
Çok konuşmamak için ağzında çakıl taşı taşıdığı rivayet edilir. (Gazzâlî, 1992: III/253; 
Kuşeyrî, 1999: 214) 

2.3. Hz. Ebû Bekir'in Îsar ve Zühdü 
Hz. Ebû Bekir cömertlikte en ileri nokta olan îsar sahibi bir sufi idi. Müslüman olduğunda 
Mekke'nin önde gelen zenginlerindendi. Sahip olduğu malı İslam'a hizmet için harcamaktan 
çekinmedi. İlk zamanlarda işkence gören müslüman köleleri satın alıp azad etmiş, sonrasında 
da bütün malını Hz. Peygamberin önüne koyup bağışlamıştır. Hz. Peygamber "ailene ne 
bıraktın" diye sorunca "Allah ve Rasulûnü" diyerek cevap vermiştir.  "Temizlenmek için 
malını hayra veren en takvalı kimse o ateşten uzak tutulacaktır." (Leyl, 92/17-18) ayetinin Hz. 
Ebû Bekir hakkında nazil olduğu rivayet edilir (Kuşeyrî, 2013: VI/ 329) O, kızına iftira atan 
Mistah'a dahi iyilik yapmakta devam etmiştir. Kuşeyri'ye göre iyilik yapana iyilik yapmak 
benzeriyle mukabelede bulunmaktır. Ne iyilik ne de kötülük yapana iyilik yapmak lütuftur. 
Caniye iyilik yapmak ise yiğitlik ve cömertliktir.(Kuşeyrî, 2013: IV/ 64) Kişinin kızdığı 
kişiye infakta bulunmaya devam etmesi sıddıkların makamı ve mukarreblerin amelidir. 
(Gazzâlî, 1992: III/ 406) 

O sadece malıyla değil elinden gelen her hususta fedakarlık göstermiştir, nitekim îsar yeri 
geldiğinde arkadaşının canını kendine tercih etmendir. Hz. Ebu Bekir de hicret esnasında 
mağaraya önce girmiş delikleri kapatmıştır. (Gazzâlî, 1992: II/477) 

Hz. Ebu Bekir'in bu denli cömert olmasının nedeni gönlünde dünya sevgisinin olmamasından 
kaynaklanıyordu. Kalbi Allah sevgisiyle dolu olan Hz. Ebu Bekir dünyaya karşı zahid idi. 
"Allah Teâlâ'ya olan halis sevginin zevkine varan dünyalıktan vazgeçer ve bütün insanlardan 
yüz çevirir" sözüyle (Gazzâlî, 1992: IV/537) kalbinde dünyalığa yer olmadığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim O "Kulun kalbine dünya süsünden biri girince Allah ona darılır" demiştir. (Şârânî, 
2014: I/54)  Hz. Ebû Bekir fakirliği tercih etmiştir, mecburiyetten dolayı fakir 
olmamıştır."İlahi dünyayı benim için yay ve beni onda zahid kıl" duası ihtiyarî fakirliği 
arzuladığını gösterir ki çoğunluğun görüşüne göre ihtiyarî fakirlik ızdırarî fakirlikten daha 
kıymetlidir. (Hucvîrî, 1996: 156-157) Hucvîrî'ye göre yanlarında altın ve gümüşün eşit 
olduğunu söyleyenler sekr halindedir ve bunların zahidliği makbul değildir. Ebû Bekir ise  
sahv sahibidir, yani altını altın, çamuru çamur gibi görür. O bilinçli bir şekilde hareket etmiş, 
dünyayı elde tutmanın afetini görmüş, onu terketmenin faydasını anlayıp ondan elini 
çekmiştir. (Hucvîrî, 1996: 346) Neticede Hz. Ebû Bekir dünya safasından kalbini azad edince 
elini de onun sıkıntısından kurtarmıştır. (Hucvîrî, 1996: 113) 
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Ebû Bekir makamından dolayı malının hepsini vermiştir. Nitekim Hz. Ömer adaleti temsil 
ediyordu adalet eşitliği muhafaza etmektir. Hz. Ebû Bekir sıdkı temsil ediyordu ve sıdk  
makamı, elinde ne varsa hepsini vermeyi gerektirir. Şayet Hz. Ömer malının hepsini verseydi 
adil olmazdı. Hz. Ebû Bekir de yarısını verseydi sadık olmazdı, lakin birisinde sıdk cibillîdir, 
diğerinde adl haldir. Bir sıfat kişinin cibillîsinde varsa halinde de vardır. (Seyyid Eyyûb, 
2014: 94)  Ebû Bekir gibi malının hepsini getiren Kâb b. Malik'e Hz. Peygamber "malının bir 
kısmını sakla" demiştir. Oysa Ebu Bekir'e böyle davranmamıştır. Hz. Peygamber onun 
makamını bildiği için böyle yapmıştır. (İbn Arabî, 2016: IV/ 409) 

Kaynaklarda Hz. Ebû Bekir'in zahidliğiyle ilgili örnekler çoktur. İbn Ömer; Ebû Bekir'in 
elbisesini yamarken gördüğünü söyler (A. Sühreverdî, 2010: 32) 6 günde bir yemek yediği 
(Sühreverdi, 2007: 285; Mekkî,2004: IV/ 68;  Gazzâlî, 1992: III/ 206) tecrid halinde iken yün 
elbise giydiği (Hucvîrî, 1996: 126) rivayet edilir. Kendisine bal şerbeti ikram edilince 
ağlamış, Rasulün kendinden sonra gelenlerin dünyanın tuzaklarından kurtulamayacakları 
yönündeki uyarısını hatırladığı için ağladığını söylemiştir. (Gazzâlî, 1992: III/454) Müzekkin 
Nüfus'ta yer alan rivayette Hz. Ebû Bekir kırk bin açıktan, kırk bin gizli, seksen bin dinar altın 
infak etmiş ve eski bir kilime sarılı kalmıştır. Cebrail Rasulün yanına bir kilim giyinmiş halde 
gelir ve Ebu Bekir kilim giydiği için gökteki meleklerin kilim giydiğini söyler. Cebrail, 
Peygambere "Habibim sorsun Ebû Bekir benden razı mıdır? Ben ondan razıyım." demiştir. 
Ebu Bekir'in Allah Teala'nın rızasını kazanması şüphesiz Allah için fakirliği tercih etmesi 
nedeniyledir. (Eşrefoğlu Rûmî, 2013: 141-142) Hz. Ebu Bekir'in zahidliği taleb ettiği yönünde 
duaları  (Mekkî, 2004: II/414) ve zühd konusunda söylenmiş ve ona nisbet edilen bir şiiri 
kaynaklarda yer almaktadır. (Serrâc, 1996:132) Yeni ve güzel elbise giyindiği için sevinçli 
olan Hz. Aişe'yi uyarmış "Bir kul dünya süsü içinde kendini beğenirse o süsünü terk edinceye 
kadar Allah ona buğz eder" demiştir. Hz. Ebu Bekir'e Bedir ehlini vali olarak neden atamadığı 
sorulduğunda "Ben onların ne kadar değerli olduklarını biliyorum, dünya işleriyle onları 
kirletmek istemem"  şeklinde cevap vermiştir. (Isbehânî, 2015: I/ 62) 

Dünyaya karşı zahidane tutumu beraberinde Allah'a tevekkül ile güvenmeyi de getirmiştir. 
Hz. Ebu Bekir hastalandığında dostları ona tabip getirmeyi teklif ettiler. O ise; tabip bana 
baktı ben dilediğimi yapanım buyurdu" demiştir. (İbn Hanbel, 2015: 145; Mekkî, 2004: 
III/82) Gazzâlî, Ebu Bekir ölüm hastalığına yakalandığını bildiği için tedaviyi terketmiş 
olabileceği yorumunu yapmıştır. (Gazzâlî, 1992: IV/ 518) 

2.4. Hz. Ebû Bekir'in Adaleti 
Hz. Ebû Bekir'in halife olunca insanlara yaptığı konuşma onun adaletini kanıtlamaktadır. Şu 
şekilde hitap etmiştir "Ey insanlar en iyiniz olmadığım halde sizin idareciniz olarak seçilmiş 
bulunuyorum. Şayet görevimi layıkıyla yaparsam bana yardım ediniz, yanlış hareket ve 
davranışta bulunursam bana doğru yolu gösteriniz. ...Güçsüz olanınız şayet haklı ise hakkını 
alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız haksız ise kendisinden hak sahibinin 
hakkını alıncaya kadar benim yanında güçsüzdür. ...Allah'a ve Rasulüne itaat ettiğim sürece 
bana itaat ediniz. Şayet onlara isyan edersem bana itaatiniz gerekmez." (  İbn Sa'd: III/ 182-
183) 
Aynı şekilde vefat anında Hz. Ömer'e vasiyeti de onun adaletine güzel bir örnektir: 
"Muhakkak ki Hakk ağır ve ağırlığıyla beraber kolaydır. Batıl da hafif ama hafifliğiyle 
beraber zorludur. Allah Tealâ'nın da gündüz olan ama gece kabul etmediği bir hakkı gece olan 
lakin gündüz kabul etmediği bir hakkı vardır. Eğer bütün insanlara adil davranıp sadece birine 
zulmetsen bundan sonra zulmün artar." (Mekkî, 2004:  I/ 264, III/172; Gazzâlî, 1992: IV/ 592) 
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Usâme ordusunu gönderirkenki nasihatları savaş hukukunun güzel örneklerindendir. Orduya; 
çocukları, kadınları ve yaşlı insanları öldürmemelerini, meyve veren ağaçları kesmemelerini, 
yemek ihtiyaçları dışında koyun, sığır ve develeri boğazlamamalarını, manastırlara çekilmiş 
kimselere dokunmamalarını tembihlemiştir. (İmam Malik, Cihad, 10) 

Hz. Ebû Bekir günahların arasında acil ceza gerektiren iki şeyden birini zulüm olarak tespit 
eder. (Kastamonî, 2015:15) 

Şüphesiz adaletli hükümlerinden dolayı Hz. Peygamber işlerinin çoğunu onunla istişare 
etmiştir. Bu sebepten bazı kaynaklarda ondan "peygamberin veziri" diye söz edilmektedir. 
(Fayda, 1994: X/105) 

Hz. Fâtıma'ya Fedek arazisini vermemesi onun için olumsuz bir propaganda aracı olarak 
kullanılsa da Hz. Ebû Bekir'in bu hükmü uygulamaktaki amacı adaleti tesistir. Zira O, Hz. 
Fâtıma'yı şahsî bir mesele neticesinde üzmemiş, Peygamberlerin miras bırakmayacağı 
hadisinden hareketle Hz. Fâtıma'ya Fedek arazisini vermemiştir.(Fayda, 1994:X/106-107) 
Neticesi Hz. Fâtıma'yı zor durumda bıraksa da  şer'i hükmü uygulamakta ısrar etmiştir. 

2.5. Hz. Ebû Bekir'in Edebi 
Hz. Ebu Bekir özellikle Hz. Peygambere karşı davranışlarında edeb sınırlarını aşmamaya özen 
göstermiştir. Namazda neden öne geçmediğini soran peygambere "Ebû Kuhafe'nin oğluna 
Allah'ın Rasulünün önüne geçmek yaraşmaz" demiştir. (Buharî, Ezan, 48, Müslim, Salat, 102) 
Hz. Aişe babasının "Allah'tan haya ediniz ben helaya girdiğimde Aziz ve Celil olan Allah'tan 
haya ederek belimi iki büklüm yapar, başımı da örterim" dediğini nakleder. (Sühreverdi, 
2007: 373; Şarani, 2014: 54) Öldükten sonra kendisini eşinin yıkamasını istemesi de (İbnu'l 
Cevzî, 2006: 117) onun hayasına güzel bir örnektir. 

İbn Arabî'ye göre "Allah'ı ve Rasulünü bıraktım" sözünde "ve Rasulünü" demek edebin son 
noktasıdır. Çünkü "sadece Allah'ı" deseydi bundan sonra Allah'tan ona gelecek lütuflar 
vasıtasız gelirdi. (İbn Arabî, 2017: IX/384)   

Hz. Ebû Bekir'in hayası İslam Tasavvufunda müridin mürşidine karşı edepleri hususunda 
örnek teşkil etmiştir. 

 
3.  TARİKATLAR DÖNEMİNDE HZ. EBÛ BEKİR ALGISI 
Tarikatlardan önceki dönemde  Hz. Ebû Bekir tasavvuf klasiklerinde faziletleri ve güzel 
ahlakıyla yer bulmuştur. Yukarda geçtiği üzere Hucvîrî'ye göre, sufî kelimesinin türediği safâ 
ve safvet , sıddîk olanın sıfatıdır. Safânın aslı kalbin ağyardan temizlenmesi, fer'i ise 
dünyadan elin boş olmasıdır. Bu ikisi de Hz. Ebû Bekir Sıddık'ın sıfatıdır. Dolayısıyla sûfî 
taifesinin önderi, imamı odur. (Hucvîrî, 1996: 112) Ebû Bekir tecritte, temkinde, fakra arzulu 
oluşunda, riyâseti terk etme isteğinde sûfî taifenin örneği olmuştur.(Hucviri, 1996: 157) 

 Ebu Bekir Vasıtî, "Bu ümmet içinde sufiyye lisanıyla yani işaretle ilk konuşan Ebû Bekir'dir. 
Bütün malını verdiğinde çoluk çocuğuna ne bıraktın sorusuna Allah ve Resulünü cevabını 
vermesi tevhid ehli için  ne büyük işarettir." demiştir. (Serrâc, 1996: 129)  Hz. Ebû Bekir'in 
dindarlığı ortalamanın çok üstündedir. Bu durum ruhsatla değil azimetle hareket eden sûfiler 
için uygun bir rol model oluşturmaktadır. Bununla birlikte tasavvufî kavramlardan özellikle; 
zühd, marifet,tevekkül, sahv, sıdk, îsâr, fütüvvet, melâmet, bekâ gibi makamlarla 
ilişkilendirilmiştir. Sufilerin mesnedini belirtmeden Hz. Ebû Bekir gibi sahabelerin ağzından 
daha sonraları ortaya çıkan tasavvufî  kavramlar hakkında bilgi vermesi bu bilgilerin sufiler 
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tarafından sahabelere yakıştırıldığı ve onları böyle görmek istedikleri izlenimi vermektedir. 
(Yıldırım, 2013: 44) 

Büyük tarikatların kurulmasıyla birlikte Hz. Ebû Bekir, tarikat silsilelerinin başında zikredilir 
olmuştur. Bu hususta hâcegân ve onun devamı niteliğindeki nakşibendîlik önde 
gelmektedir.Nakşibendîlikte, Hz. Ebû Bekir'den Bâyezid-i Bistâmî'ye kadar geçen döneme de 
Sıddîkiyye denmiştir. (Hânî, 2015: 71) Nakşîlikten başka Hz. Ebû Bekir'i silsilerinin başında 
kullanan tarikatlar; melametîler, nimetullahiyye ve kübreviyyenin; nurbahşî ve zehebî 
şubeleridir. (Algar, 2013: 134, 290) 

Yukarıda da geçtiği üzere Hz. Ebû Bekir özellikle hacegân tarikatında [Gucdüvânî'den 
(ö.575/1179) Bahâeddîn Nakşibend'e (ö.791/1389) kadar olan zaman] ayrı bir önemi haizdir. 
Tarikat silsilesinin başına Hz. Ebû Bekir'in getirilmesi şiî tehdidini bertaraf etmeyi 
amaçlamaktaydı. Nitekim sûfi düşünceye karşı olanlar İslam tasavvufunun şiîliğin etkisiyle 
ortaya çıktığını iddia ettikleri gibi tasavvuftaki aşırı batınî yorumların ona şiîlikten geçtiğini 
de söylemekte idiler. Tüm bu iddiaların ortasında sünni şiî çatışmalarının yoğun olduğu VI. 
asırda Maveraünnehir sünnîleri alevîlik kokmayan bir tarikat ve silsile tesisine yönelmişlerdir. 
(Tosun, 2015: 37) İlk dönem yazılan eserlerde Hz. Ali ve Hz. Ebû Bekir'e ulaşan bir silsile 
görülmemektedir. Tarikat silsileleri muhtemelen ilk dönemler şifahi yolla aktarılmış, VI. 
asırdan itibaren yazıya geçirilmiştir. VI. asırda hacegânda biri Hz. Ali'ye diğeri Hz. Ebû 
Bekir'e iki silsile ortaya çıkmışsa da asıl Hz Ebû Bekir'e dayanan silsile kabul görmüştür. Bu 
silsileyi ilk kez Gucduvanî "Makamat-ı Yusuf Hemedanî" adlı eserde zikreder. (Tosun, 2015: 
33-34) 

 Nakşîliğin şiîliğe karşı mücadeleci tavrı tarikatlar arasında tektir. Nakşibendiyyenin sünnî 
dünyada yaygınlaşması İran'daki faal şiî devletinin yükseldiği tarihlere rastlar. Söz konusu 
dönem şii İran ve sünnî komşular arasında mezhep çatışmalarının yaşandığı dönemdir. (Algar, 
2013: 18) Dolayısıyla Safeviler İran'da faal bir şiî devlet kurduklarında nakşîler onların 
zulmünün kurbanları olmuştur. Tarikatın iki büyük kalesi olan doğuda Buhara'daki Özbek 
Hanlığı ile  batıda Osmanlı Devleti İran'la sürekli bir savaş içindeydi. Özellikle Özbekler ve 
Safeviler arasında Horosan'ın kontrolü için çıkan savaş nakşîlerle şiîleri karşı karşıya 
getirmiştir. Şiîliğin Hindistan'a yayılma tehdidine karşı nakşibendiyye tarikatının yenileyicisi 
( müceddidi) olarak tanınan İmâm-ı Rabbânî (ö. 1034/1624) de şiîlikle mücadele etmiş, şiiliği 
reddeden risale kaleme almıştır. (Algar, 2013: 39) Nakşiliğin yayılması ve gelişmesi 
evrelerinde şiilikle olan mücadelesi silsilenin Hz. Peygamberden sonra Hz. Ebu Bekir'e 
dayandırılmasında etkisi olmuştur. 

Behcetü's-seniyye isimli nakşî âdab kitabında Ebu Bekir'in silsilenin başında yer alması şu 
şekilde açıklanır: "Ebu Bekir Sıddîk bu yolu Rasulu Ekrem'e bağlayan halkanın ve şerefli 
yolun kurucusudur. O bu mübarek tarikatı Rasulullah'ın sünnetine sarılmak, bidatlerden 
sakınmak, azimetle amel etmek, bütün kötülüklerden arınmak, güzel ahlak ve faziletlerle 
süslenmek üzere bina etmiştir". (Hânî, 2015: 47) Şeyh Muhammed Murad risalesinde söz 
konusu yolun bu denli faziletli olmasını, Hz. Ebû Bekir'in bu yolda vasıta olmasına bağlar. 
(Hânî, 2015: 56) 

Hz. Ebû Bekir silsilenin başına yerleştirilirken sadece şiaya muhalefet edilip, bidatlere karşı 
çıkılmıyor aynı zamanda Ebû Bekir'in sahv hali ve fütüvvet neşesi de benimsenmiş oluyordu. 
Zira malının hepsini Allah yolunda sarf eden Ebû Bekir fütüvvetin temel esası cömertliği 
temsil ediyordu. Peygamberin vefat anındaki tavrı sahv ve temkin halini gösteriyordu. (İbn 
Arabî, 2015: X/368; İmâm-ı Rabbânî, 1998: II/116) Ebu Bekir'in kişiliğinde birleşen fütüvvet, 
melamet ve sahv sonraları Hacegân tarikatının ana prensipleri olmuştur. (Tosun, 2015: 37) 
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Fütüvvet ve melâmet akımlarında Hz. Ali daha baskın şekilde anılsa da Hz. Ebu Bekir de 
fütüvvet ve melâmet meşreb sayılmıştır. İbn Arabi melâmilik Hz. Peygamber ve Hz. Ebû 
Bekir'in makamıdır der. (İbn Arabî, 2017: XI/13) Nitekim Ebû Bekir'e adamın biri kötü sözler 
sarfedince "senin bilmediğin daha nice kötülüklerim var demiştir. (Gazzâlî, 1992: III/384) El 
emeğiyle geçimini temin etmeye özen göstermiş, halifeliği müddetince aldığı maaşın iadesini 
vasiyet etmiştir. Şüphesiz Hz. Ebu Bekir'in îsar sahibi olması onun fetâdan sayılmasının en 
önemli nedenidir. Özellikle Hz. Aişe'ye iftira edenlerden olan Mistah'a yardıma devam 
etmesini Kuşeyrî şöyle açıklar: "İyilik yapana iyilik yapmak benzeriyle mukabelede 
bulunmaktır. Ne iyilik ne de kötülük yapana iyilik yapmak lütuftur. Caniye iyilik yapmak ise 
yiğitlik ve cömertliktir." (Kuşeyrî, 2013: IV/ 64)Yahya b. Muaz Razî fetâda olması gereken 
on özellik sayar ve fetânın Hz. Ebû Bekir'in sıdkı gibi sıdka sahip olması gerektiğini söyler, 
çünkü sıdkı olmayanın fütüvveti de olmaz. (Şirvânî, 2014: 309) Fütüvvet hareketi 
teşkilatlandıktan sonra da seyfî ve kavlî olmak üzere iki kola ayrılmış, seyfî kol Hz. Ali'ye, 
kavlî kol ise Hz. Ebû Bekir'e dayandırılmıştır. (Yılmaz, 2007: 276) 

Hz. Ebû Bekir'in sahv halini örnek alan nakşîler; sema, raks, vecd, tevacüd, sesli zikir gibi 
hususlara yönelmemişlerdir. İbn Kayyîm, Hz. Ebu Bekir için sahv kelimesi yerine "bekâ"yı 
tercih etmiştir. Bekâ ehlinin fenâ  ehline göre hal itibariyle daha kuvvetli ve makamının daha 
yüksek olduğuna Hz. Ebu Bekir'den örnek verir. Zira onun Rasulullah'ı sevmesi Hz. Ömer ve 
başkalarının sevmesinden daha fazlaydı buna rağmen Rasulullah vefat ettiğinde bayılma ve 
dizlerinin bağı çözülme gibi haller onda zuhur etmemiştir. ( İbn Kayyîm, 2017: III/1089) 
Sühreverdî de sema halinde vecde gelmemeye Hz. Ebû Bekir'den örnek vermiştir. 
(Sühreverdî, 2007: 248-249) 

 Nakşibendîlikte kabul gören hafî zikrin  Hz. Ebu Bekir yoluyla Hz. Peygamberden geldiğine 
inanılır. Hz. Ebu Bekir'in teheccütte Hz. Ömer'in aksine sessiz Kur'an okuması hafî zikri öne 
çıkarır. Bununla birlikte onun Mekke döneminde sesli Kur'an okuduğuna dair haberler de 
mevcuttur. Nakşibendîlikte sessiz zikre delil gösterilen rivayet Lemezât'ta şu şekilde anlatılır: 
"Hicret esnasında Hz. Ebû Bekir mağara önüne gelen düşmandan korkar bunun üzerine Hz. 
Peygamber: 'Gayb aleminin askerleri bizimledir ve bizi gözlemektedirler' buyurur. Hz. Ebû 
Bekir 'Ben onları görebilseydim' diye niyazda bulunur. Hz. Peygamber'in 'Onun görülmesi 
zikre devam ile olur' demesi üzerine Hz. Ebû Bekir 'Ey Allah'ın Rasulü ben Allah'ın zikrinden 
uzak değilim' der. Hz. Peygamber 'Doğru söylüyorsun Ya Ebû Bekir ama bu ancak zikir 
telkini ile olur' diyerek 'ahfa' (gizlilikle, gizlice) ile 'hafî' zikri kendisine verip öğretir. Bu tarz 
zikir 'nakşibendiyye' azizlerinin , 'hacegan' ve 'azîzân' taifesinin zikirleridir. Rasulullah'ın bu 
zikri telkin edişi şöyle nakledilir: İki cihan güneşi zikri hafiyi Hz. Ebû Bekir'e telkin ederken 
Hz. Ebû Bekir dizüstü ve Hz. Peygamber de oylukları üzerine oturmuş, mübarek gözlerini 
kapatarak Hz. Ebû Bekir'in kulağına üç kere kelime-i tevhidi ilka etmiştir." (Hulvî, 2013: 31-
32)  

Yukarıda geçen zikir telkini hâdisesi, hadis ve tarih kitaplarında bulunmadığı gibi tasavvuf 
klasiklerinde hatta ilk dönemde yazılan temel nakşî kaynaklarında da yoktur. Anlaşılan bahsi 
geçen rivayet ilk kez XVI. asırda Muhammed b. Hüseyin Kazvinî (ö. 978/1570)  tarafından 
ortaya atılmıştır. Kazvinî "Silsile name-i Hacegan-ı Nakşbend" adlı eserinde hicrette sevr 
mağarasında Peygamberin Ebu Bekir'e diz üstü ve gözleri kapalı olarak kalbi zikri üç defa 
telkin ettiğini ve nakşîlerin esas aldığı bekrî silsilenin bu şekilde doğduğunu söyler. Aynı 
ifade Osmanlı Mutasavvıfı Sarı Abdullah Efendi (ö. 1071/1660) tarafından tekrarlanır. XVI. 
asırda bazı kübreviyye tarikatı mensuplarının bekrî silsileye itirazları Kazvinî gibi nakşîleri 
savunma psikolojisine itmiş olabilir. (Tosun, 2015: 36) Nakşîlere göre bu mesele sırlı ve 
hususî hadislere dayandığı için ilk dönem kaynaklarda yer almaz. Yani genele şamil bir 
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mesele olmayıp hususî ve sırlı bir mesele olduğundan hadis kitaplarında yer almamıştır. 
Ancak bu rivayet ilk sufi kitaplarında da yoktur. (Yıldırım, 2013: 64) 

Nakşîler mağara hâdisesinden bahseden Tevbe suresinin  40. ayetinde  hafî zikre işaret 
edildiğini, bu zikrin neticesi olarak sekînetin Hz. Ebu Bekir'e indiğine inanırlar. (Algar, 2013: 
124) Aynı zamanda mağara, halvetin yani zikrin şeyhten müride aktarımının meydana geldiği 
hücre veya herhangi bir inziva mekanının ilk modeli olarak görülür. (Algar, 2013: 124) 
Sûfiler "Allah Tealâ'nın göğsüme (kalbime) akıttığı her şeyi ben de Ebû Bekir'in göğsüne 
akıttım." (Aclunî, 1932: II/419) hadisini şeyh ve mürîdin  ilham alışverişine delil saymışlardır. 
Tasavvufta kalbden kalbe sır naklinin İslâm târihindeki bilinen ilk tezâhür mekânı Sevr 
Mağarası, onun  muhâtabı olarak da Hz Ebû Bekir kabul edilir. (http://www. 
osmannuritopbas. com/hazret-i-ebu-bekir-radiyallahu-anh-632-634. html, 1. 02. 2007) 

Nakşîlîlikte hafî zikrin Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla Hz. Peygamber'den silsile ile geldiği kabul 
edildiği gibi  sohbet yolu ile Allah'a vuslatın da Hz. Ebu Bekir'den silsile ile geldiğine inanılır. 
Zira Hz. Ebu Bekir seferde ve hazarda Allah Rasulünden hiç ayrılmamıştır. (Hânî, 2015: 215) 

Netice itibariyle nakşibendiyyenin kendine has ayıklığı, şeriata sıkı sıkıya bağlılığı ve 
gösterişten uzak duruşu nakşibendî geleneğinin ana kaynağı olan Sıddîk'tan tevârüs ettiği bir 
hususiyettir. (Algar, 2013: 17) 

Tasavvuf adab kitaplarında şeyh, peygamber makamının varisi olarak görülmüş, başta Hz. 
Ebu Bekir  olmak üzere sahabelerin çoğu ideal mürid prototipi olarak sunulmuştur. Söz 
konusu eserlerde mürşid ve mürid arasındaki münasebetin nasıl olması gerektiğine Hz. 
Peygamber ile Hz. Ebu Bekir'den örnekler getirilmiştir. Nakşibendî tarikatında Mevlânâ Halid 
Bağdadî (ö. 1242/1827) sonrası daha da ehemmiyet kazanan râbıta usulüne sünnetten delil 
getirilirken de aynı usul takip edilmiştir. Hz. Ebu Bekir'in "Ya Rasulullah her yerde hatta 
helada bile senin ruhaniyetin benden ayrılmıyor bundan haya ediyorum" demesini bir müridin 
ruhaniyet yönünden kamil mürşidini düşünmesinin ve rabıta yapmasının delili olarak 
sunmuşlardır. ( Bağdâdî, 2016: 52)  Ne var ki,  Hz. Ebu Bekir'le râbıta  usulünü ilişkilendiren  
söz konusu hadisin kaynağı yoktur, büyük ihtimalle uydurma hadistir. (Yıldırım, 2013: 271)   
Kübreviyye tarikatının kurucusu Necmüddîn Kübrâ, usulü aşereyi (on esas) tespit ettiği 
risalesinde "kalbi şeyhe rabtetmek" şeklindeki sekizinci maddeyi açıklarken "Benden sonra 
iki kişinin yolunu takip ediniz ve onlara uyunuz. Ebû Bekir, Ömer" şeklindeki hadisi delil 
getirmiştir. (Kübrâ, 1996: 87) 

Aynı şekilde ölüm râbıtası için de Hz. Ebu Bekir'den delil getirilir. Bu râbıtada mürid kendini 
ölmüş, kefene sarılmış, kabre konulmuş görür, kendisine rahmet edilerek yalnızca Allah 
Teala'yı zikretmek için mezardan çıkmasına izin verildiğini düşünür. "Her kim yeryüzünde 
yürüyen bir ölüye bakmak isterse Ebu Bekir'e baksın" hadisi de bu uygulamanın delîli kabul 
edilir. (Bağdâdî, 2016: 70) 

Râbıta konusu gibi şeyhin nazarının müridin eğitiminde etkili olduğu inancı da  Hz. Ebu 
Bekir'den misal getirilerek açıklanmıştır. Sülemi'ye göre şeyh müridine nazarının bereketi ve 
şefkatiyle yardım eder. Hz. Peygamberin Ebu Bekir'e nazarı daha tam, şefkati daha fazla, 
kalbi ona daha meyyal, hali ona daha yakın olduğundan dolayı nazarının bereketi Ebû Bekir'e 
tam tesir etti ve sadaka istediğinde bütün mülkünü bağışladı. Peygamberin Hz. Ömer'e nazarı 
daha aşağı olunca tesiri de daha az oldu ve malının yarısını verdi. Peygamberin nazarı halleri 
ölçüsünde sahabelerine tesir etmiştir. Bu tesir onlardan şeyhlere ve müridlere geçer. (Sülemî, 
1981: 10-11) 
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Nakşîlikte daha geç dönemlerde Hz. Ebû Bekir'in otoritesini sağlamlaştırmak için farklı 
rivayetlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin 18. yüzyılda yaşamış Kaşgarlı Şeyh 
Abdullah Nidâî (ö. 1174/1760) risalesinde,  Peygamber vefat ettiğinde sarığının Ebu Bekir'e 
verildiğini söyler. Bu onun manevî halefi olduğuna işarettir ve sarıktaki dört terk (dilim); 
dünyanın, nefsin, cennetin ve bizzat varlığın (vucud) terk edilmesi için bir işaret kabul 
edilmiştir. (Algar, 2013:197-198) 

Tasavvufta ricalü'l gaybın durumu açıklanırken de dört halifeden faydalanılmıştır. İbn 
Arabî'ye göre "Gavs" batınî hilafeti elde edebileceği gibi zahirî hilafeti de elde edebilir. Buna 
örnek; Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali'dir. (İbn Arabî, 2014: VI/ 113) Mekkî'ye göre "Kutub" 
da imam olarak yedi büyüğün, kırk abdalın, yetmişlerin, üç yüze kadar hepsinin imanına denk 
bir imana sahiptir. Kutub, Ebû Bekir Sıddık'ın yerini tutan zattır. (Mekkî, 2004: III/ 256) 
Nakşîlikte  Gavs-ı âzam bütün alemlerin mutasarrıfı olup kendi hallerinde bulunarak tasarrufa 
pek iştirak etmezler. Hz. Ebu Bekir'in varisine Gavs-ı Azam, Hz. Ali'nin varisine sırrı hilafet 
adı verilir. (Gündüz, 1984: 230) 

İlk tabakat yazarlarından Ebu Nuaym İsfehânî,  uslubu olduğu üzere, Hz. Ebû Bekir'in güzel 
ahlakından bahsederken bunlara atıfla tasavvuf tarifleri yapmış: Tasavuf, kulun kendini tek ve 
samed olan Allah'a vermesidir; Tasavuf, dünyayı tamamen boşamak ve sahip olmaktan 
vazgeçmektir; Tasavvuf sevgiliye duyulan hasret uğruna ateşe dayanmaktır; Tasavvuf dertleri 
nimetleri verene vakfetmektir; Tasavvuf özlem çilesini çekerken emeğini feda etmek ve her 
şeyi gönülleri arındırma uğruna feda etmektir, şeklindeki tasavvuf tariflerini Hz. Ebu Bekir'in 
vasıflarından örnekler vererek açıklamıştır. (Isbehanî,  2015: I/52-54) İbnü'l Cevzî, Hz. Ebu 
Bekir'i sufilerden gösterdiği için İsfehanî'yi eleştirmiştir. (İbnü'l Cevzî, 2005: 220) 

Türk  tasavvuf edebiyatında "yar-ı gâr" (mağara arkadaşı) tabiri de Hz. Ebu Bekir için 
kullanılmıştır. Tevhid, na‘t, hilye-i çehâryâr, hicretnâme, siyer, mi‘râciyye gibi  edebî türlerde 
Hz. Ebû Bekir için söylenen  yâr-ı gar; yakın dostluğu, en üst seviyede fedakârlığı ifade eder, 
ayrıca remiz ve mazmun olarak başvurulan bir tabir haline de gelmiştir. ( Uzun, 2013:43/ 324) 
Hz. Ebu Bekir'le birlikte dört halife için de çehâr-yâr, çâr-yâr, çehâr-yâr-i güzin tabirleri 
tasavvuf edebiyatında kullanılmıştır.  

 

SONUÇ 
Sufiler İslam tasavvufunun Hz. Peygamber, ashâb ve tâbiîn  zamanında isim olarak değil de 
mana olarak var olduğunu savunmuşlardır. Bu dönemlerde tasavvuf, zühd adıyla ifade 
edilmiştir. Sufiler bu iddialarını desteklemek adına Hz. Peygamber ve ashabından zühdle 
alakalı çok sayıda rivayette bulunmuşlardır. Hz. Ebû Bekir'de cömertliği ve adanmışlığıyla 
sufiler için mühim bir örnektir ve zühd anlayışlarını temellendirdikleri önemli isimlerden 
biridir. Sufilere göre Hz. Ebû Bekir Peygamberden sonra en faziletli kişidir, Kur'an'daki 
ifadesiyle "ikinci"dir. Sufiler bu iddialarını ispat için onu özellikle Hz. Ali ile kıyaslamış, Hz. 
Ebû Bekir'in sahip olduğu sıddıkiyyet makamının daha üstün bir makam olduğunu 
kanıtlamaya çalışmışlardır. 

Hicrî II. asırdan itibaren tasavvufun ayrı bir disiplin haline gelmesiyle birlikte  tasavvufa has 
kavramların kullanımı yaygınlık kazanmıştır.  Sufiler söz konusu kavramları açıklarken de 
Hz. Peygamber, ashab ve tabiinin önde gelenlerine atıflar yapmıştır. Dolayısıyla yer yer Hz. 
Ebû Bekir'e de atıflar yapılmıştır. Ne var ki delil getirilen rivayetlerin çoğu İslam tarihi ve 
sahih hadis kaynaklarında yer almayan, sadece tasavvuf klasiklerinde bulunan rivayetlerdir ve 
sufilerin görüşlerini Peygamber ve ashabına dayandırma çabasının bir sonucudur. Örneğin 
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Hz. Ebû Bekr'in marifeti konusunda; "Ebû Bekir çok namaz kıldığı ve çok oruç tuttuğu için 
sizden daha üstün değildir. Onun size üstünlüğü kalbinde bulunan bir şey sebebiyledir", 
"Allah Tealâ'nın göğsüme (kalbime) akıttığı her şeyi ben de Ebû Bekir'in göğsüne akıttım"  
gibi rivayetleri bu hususa misal olarak zikredebiliriz. 

Hz. Ebu Bekir sufiler tarafından özellikle; marifet, muhabbet, takva, sahv, temkin, zühd, verâ, 
fütüvvet, melamet, îsar, beka gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir. 

Hicrî VI. asırdan itibaren tarikatların  kurulmasıyla tarikatlara özel eğitim usulleri ortaya 
çıkmıştır. Zikir ve rabıta söz konusu usullerden öne çıkanlardır. Özellikle nakşibendîlikle 
bahsi geçen usuller Hz. Ebu Bekir'e dayandırılarak açıklanmıştır.  Aynı şekilde nakşîlikte 
tarikat silsilesi de Hz. Peygamberden Hz. Ebu Bekir yoluyla gelmektedir dolayısıyla Hz. Ebû 
Bekir bu yolun kurucusu kabul edilmiştir. Tarikat silsilesinin Hz. Ali'den değil de Hz. Ebû 
Bekir'den gelmesinde tasavvufa  şiî tehdidinin etkisi büyüktür. Zira nakşîlik şeriat temeline 
dayanan, Kur'an ve sünnet çizgisinde, aşırı batınî yorumlara tevessül etmeyen bir yol olduğu 
iddiasındadır ve bu görüşünü Hz. Ebu Bekir'in şahsiyetine dayandırır. Böylelikle kısmen  
diğer tarikatlardan farklı ayrı bir hüviyet kazanır.   

Neticede tarihî bir şahsiyet olarak var olan Hz. Ebû Bekir algısının yanında sufiler tarafından, 
kendi görüşlerini delillendirdikleri zahid bir Ebû Bekir portresi de ortaya konmuştur. Şüphesiz 
sufîlerin çizdikleri portre  Ebu Bekir'in tarihî şahsiyetiyle hiç ilgisi olmayan tamamen hayal 
ürünü bir kişilik değildir. Nitekim Hz. Ebu Bekir, cömertliği, zahidliği, sadakati ve güçlü 
imanı ile İslam manevi hayatına katkı sağlamıştır ancak gizli zikir ve râbıta mevzuunda 
olduğu gibi  gerçek olmayan isnadlarla da ilişkilendirilmiştir. 
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TÜMELLER TARTIŞMASININ PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI 

Hamdi KORKMAN* 
 

Öz 

Felsefe tarihinin en meşhur tartışmalarından biri olan tümeller tartışmasının temelinde, Platon’un görünüş ve 
gerçeklik (madde-form) sorununu çözmek üzere geliştirdiği idealar öğretisi ve bu öğretiye Aristoteles’in karşı 
çıkısı yatmaktadır. Platon, birincil özelliklerin nesnelere (tikellere), ikincil özelliklerininse forma (tümellere) ait 
olduğunu düşünmüş ve ikincil özelliklerin bilgisinin, idealar dünyasında olduğunu ileri sürmüştür. Aristoteles, 
tümellerin varlığını kabul etmiş fakat Platon’a karşı çıkarak tümellerin nesnelerden bağımsız olmadığını 
düşünmüştür. Orta Çağ boyunca süren tümeller tartışmasında, Platon’u takip eden görüşe kavram gerçekçiliği 
Aristoteles’i takip eden görüşe ise konseptüalizm denilmektedir. Tümeller tartışması bu çağın sonunda Occamlı 
William’ın başlıca temsilcisi olduğu, nominalizm (adcılık) lehine sonuçlanmıştır. Nominalistler, gerçekten var 
olanın nesneler (tikeller) olduğunu, tümellerin ise benzer nesnelere verilen adlardan başka bir şey olmadığını 
savunuyorlardı. Nominalistler sayesinde, nesneleri anlamak için gözlem ve deney yapmak gerektiği fikri, 
bilimsel yöntemin ortaya çıkmasına önayak oldu. Sonraları Descartes, John Locke ve Berkeley gibi filozoflar da 
duyum ve algının maddenin birincil özellikleriyle mi yoksa ikincil özellikleriyle mi ilişkili olduğu meselesine 
kafa yormuşlardır. Duyumların, algılara (tümellere) dönüşmesinin nasıl gerçekleştiğini anlamak üzerine fikir 
yürüten Descartes rasyonalist bir bakış açısını benimserken, Locke sensüalist ve ampirist bir yaklaşım 
sergilemiştir. Berkeley ise Locke’ın sensualist ve ampirist anlayışını kabul etse de, her şeyi algılanmış olma ile 
ilintilendirir. Zihinsel süreçlerle ilişkili olması nedeniyle, Descartes, Locke ve Berkeley’in bu tartışmasının 
psikolojinin bir bilim olmasına çok önemli bir etkisi olmuştur. Bu düşünceler ışığında mevcut çalışmada, 
tümeller tartışmasının tarihsel kökeninin yanı sıra psikoloji biliminin ortaya çıkmasındaki etkileri ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Tümeller Tartışması, Tikel, Tümel, Duyum, Algı, Rasyonalizm, Ampirizm, Psikoloji. 

 

THE OUTPUTS OF THE PROBLEM OF UNIVERSALS IN TERMS OF PSYCHOLOGY SCIENCE 

 

Abstact 

On the base of the problem of universals, which is one of the most popular discussions of the history of 
philosophy, lays the theory of ideas that Plato developed to solve the problem of appearance and reality (matter-
form) and the opposition of Aristotle to this theory. Plato thought that primary characteristics belonged to the 
objects (particulars), and the secondary characteristics belonged to the forms (universals), and he claimed that 
the knowledge of secondary characteristics lied in the world of ideas. Aristotle accepted the existence of 
universals, however, he opposed Plato by suggesting that the universals were not independent of the objects. In 
the problem of universals, which continued throughout the Medieval Era, the ideology that followed Plato was 
called conceptual realism, and the ideology that followed Aristotle was called conceptualism. At the end of this 
era, the problem of universals ended in favour of nominalism, which was primarily represented by William of 
Ockham. The nominalists claimed that the objects (particulars) were the ones that existed, and the universals 
were nothing but the names given to the similar objects. The idea the nominalists brought forward, which 
claimed that observations and experiments should be made in order to understand the objects, has led to the 
emergence of the scientific method. Subsequently, the philosophers such as Descartes, John Locke and Berkeley 
also contemplated on the issue that whether the senses and the perceptions are related to the primary or 
secondary properties of the objects. While Descartes, who put ideas forward on understanding how the senses 
turned to perceptions (universals), adopted a rationalist perspective, Locke exhibited a sensualist and empirical 
approach. Although Berkeley agreed with Locke's sensualist and empiric understanding, he associated 
everything with being perceived. This discussion of Descartes, Locke and Berkeley has had a very important 
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influence on psychology's becoming a branch of science because of its relevance to the mental processes. In light 
of these evaluations, the present study will investigate the historical origins of the problem of universals, as well 
as its impacts on the emergence of the science of psychology.   

Keywords: Problem of Universals, Particular, Universal, Sensation, Perception, Rationalism, Empiricism, 
Psychology. 

 
GİRİŞ 
Psikoloji biliminin kısa bir tarihi olsa da öyküsü, İlk Çağ’a kadar uzanır. Gerek yurtdışı 
gerekse yurtiçinde yapılan çalışmalardaki genel kanı, psikolojinin Descartes’in başlattığı ruh 
(zihin)-beden sorunu tartışmasından orijin aldığı yönündedir. Bu çalışmalarda ruh (zihin)- 
beden sorunu tartışmasının kökenleri üzerinde fazla durulmamıştır. Felsefe tarihindeki 
tartışmaların kendilerinden önceki tartışmalar üzerine temellendirildiği ve hiçbir tartışmanın 
temelsiz olmadığı gerçeğinden hareketle, ruh (zihin)-beden sorunu tartışmasının da Descartes 
ile birlikte birden bire çıkmış olduğunu kabul etmek doğru bir yaklaşım olmasa gerektir. 
Aslında bu tartışmanın alt yapısında,  ontoloji ve epistemolojinin temel tartışmaları 
yatmaktadır. Ontolojinin temel sorularından biri olan “varlığın ana maddesi nedir?” sorusu, 
aynı zamanda Batı felsefesinin başlatıcısı olarak kabul edilen Antik felsefenin de temel 
sorusuydu. Antik felsefede arkhe arayışı olarak bilinen varlığın ana maddesini keşfetme 
arayışı, Thales ile başlamıştı ve Thales, varlığın kökenine ‘su’yu koymuştu. Doğayı, mistik, 
ilahi ve tinsel güçlerle açıklama anlayışına karşı çıkan Thales, doğa felsefesi anlayışını 
benimsemişti (Cevizci, 2010; Tuğcu, 2003; Korkman, 2015; 2016; 2017). Bu anlayışa göre 
doğa, yine doğada gözlemlenen somut ilkelerle açıklanmalıydı. İşte bu, Skirbekk ve Gilje 
(2004)’ye göre Thales’i ilk felsefeci ve bilim insanı yapan anlayıştı. Çünkü ‘su’ metafiziksel 
bir kavram değil, somut, gözlenebilir bir şeydi; maddeydi. Varlığın kökeninin su olup 
olmadığı, doğruluğu veya yanlışlığı sınanabilir bir önermeydi. Anaksimandros, Thales’in 
arkhe olarak ‘su’yu önermesine karşı çıkmış ve evrenin aperion (sınırsız olan) adını verdiği 
bir yapıdan oluştuğunu öne sürmüştü (Arslan, 2011; Cevizci, 2010; Tuğcu, 2003; Ural, 2011). 
Aristoteles (2014), Anaksimandros’un evrenin arkhesi olarak ‘aperion’u öne sürmesinin doğa 
bilimleri açısından çok önemli bir başlangıç noktası olduğunu söyler. Çünkü bu, filozofları 
sınırsızlık konusunda düşünmeye sevk etmişti. Skirbekk ve Gilje (2004) ise Aristoteles’in bu 
fikrine katılmaz. Onlara göre aperion, Thales ile başlayan doğa felsefesi anlayışına vurulan 
ilk darbedir. Anaksimandros, duyusal olguları, nesneleri ve değişimleri, aperion gibi duyusal 
olmayan bir şey ile açıklamaya çalışmıştı ve aperion, somut, gözlenebilir, ölçülebilir bir şey 
değildi. Thales ve Anaksimandros gibi Milet Okulu filozoflarından olan Anaksimenes, 
evrenin arkhesinin ‘aer’ (hava) olduğunu ileri sürmüştü (Arslan, 2011; Cevizci, 2010; 
Gökberk, 2008; Skirbekk ve Gilje, 2004; Tuğcu, 2003; Ural, 2011). Aer, bir yönüyle 
niceliksel (Çakmak, Yıldız ve Uslu, 2012) gibi görünse de aslında metafiziksel yönü ağır 
basan bir görüştü. Atmosferik bir havadan ziyade tinsel bir özelliği içinde barındırıyordu. 
Anakismenes ‘aer’i tüm canlılar ve tanrıların ilk nedeni olarak görüyordu ve bu anlayış, geç 
Stoa Dönemi’ne kadar varlığını sürdüren pneuma öğretisinin temelini teşkil etmekteydi. Diğer 
yandan Platon’a uzanan yolun ilk taşını koyan da ‘Anaksimenes’tir denilebilir (Barnes, 1982; 
Frede ve Reis, 2009).  

Görülüyor ki, Batı felsefesinin başlangıcı olan Milet Okulu kendine, bugün bilimin de temel 
yaklaşımlarından biri olan, doğa felsefesi yaklaşımını benimsemişti. Fakat Thales ile başlayan 
bu anlayış, kısa sürede yerini Pythagoras ile birlikte, metafiziksel bir anlayışa bıraktı.  
Pythagoras, mistik bir düşünce sistemi kursa da felsefesinin merkezine matematiği koymuştu. 
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Pythagoras’a göre evrenin arkhesini belirlemede duyulardan elde edilen bilgiye göre hareket 
edilmesi yanlıştı. Çünkü duyulardan elde edilen bilgi güvenilmezdi, bize gerçek bilgiyi 
vermiyordu. Bize gerçek bilgiyi ancak, ruh (zihin) verebilirdi ve zihnin gerçek bilgiyi elde 
etme yolu da matematikten geçiyordu (Cevizci, 2010; Russell, 2017; Tuğcu, 2003; Ural, 
2011). 

Pythagoras ile birlikte, arkhe arayışında tartışma yeni bir alana kanalize oluyor, varlığın ana 
maddesinin ne olduğu konusundaki arayış, bilginin kökeninin ne olduğu yönündeki bir 
tartışmaya evrilmeye başlıyordu. Evrenin arkhesi olduğu öne sürülen şeylerin, gerçekten 
arkhe olup olmadığını nereden bilecektik? Her filozof farklı bir arkheden bahsediyordu. 
Hangisininki doğruydu? Veya bunların doğru olup olmadığına nasıl karar verilecekti? 
Görünen o ki, Milet Okulu filozofları duyu verilerinden elde ettikleri bilgilere dayanarak bir 
takım görüşler ileri sürüyorlardı. Zaten doğa felsefesi anlayışı da bunu gerektiriyordu. 
Pythagoras ve takipçileri, buna karşı çıkıyor, duyu verilerinden elde edilen bilgilerin yerine 
akıl ile elde edilen bilgilerin güvenirliğinden bahsediyorlardı. Bu bağlamda matematik bize en 
doğru, en mutlak bilgiyi veriyordu (Korkman, 2015; 2016; 2017).  

Russell (2017), matematiğin gözleme gerek duymadan salt düşünce yoluyla elde edilmesi, 
gerçek dünyaya uygulanabilmesi ve ayrıca kesin, mutlak bilgi vermesinin Pyhagorasçıları 
büyülediğini belirtir. Russel’a göre bu nedenle Pythagorasçılar, düşüncenin duyulardan, 
sezginin ise gözlemden üstün olduğu sonucuna varmışlardır.  

Pyhagorasçılar, madde yerine formu, nitelik yerine niceliği, fizik yerine ise matematiği ön 
plana almaları nedeniyle kendilerinden sonra gelen Platon’la güçlenip Kartezyenizm’de 
(Descartes felsefesinde) önemli bir yere oturan matematiksel düşünme geleneğinin başlatıcısı 
olmuşlardır (Cevizci, 2010; Russell, 2017; Tuğcu, 2003; Ural, 2011).   

Aslında varlığın kökenini bulmaya yönelik arayışta en başta temel bir sorun ortaya çıkıyordu. 
Eğer varlık ‘bir’likten başladıysa, birlikten çokluğa nasıl geçilmişti? Ayrıca eğer evrende her 
şey değişiyorsa, ilk maddenin (arkhenin) de değişiyor olması gerekmez miydi? İlk madde de 
değişiyorsa, onun ilk madde olduğundan bahsedilebilir miydi? Antik filozoflar, evrenin 
arkhesinin değişmeyen bir şey olması gerektiğini varsayıyorlardı. Her şey ondan türemeli ama 
kendisi bir şeyden türememeliydi. Kendinin kendinde nedeni olmalıydı. Bu düşünce uyarınca, 
evrenin arkhesinin maddi bir şey olması birçok sorun ortaya çıkarıyordu. Pythagorasçılar, 
evrenin ilk nedeninin tinsel bir olgu olması düşüncesiyle soruna çözüm getirmiş gibi 
görünüyordu. Böylelikle felsefede idealizm olarak bilinen düşüncenin temeli atılmış oldu. 
Yalnız, bu çözüm de kendi içinde tutarsızdı. İlk neden olan ruh, sonsuz iyilikten oluşmuşsa 
bunca kötülük nereden türemişti? Bu sorun, Hegel’e kadar felsefe dünyasını uzun bir süre 
meşgul etmiştir (Cevizci, 2010; Politzer, 2003; Russell, 2017).   

Varlığın kökenine yönelik arayışta çok farklı görüşlerin ortaya çıkması, filozofların bilginin 
kökeninin ne olduğu konusuna eğilmelerine yol açmıştır. Pythagoras’ın duyularla elde edilen 
bilgi yerine, düşünce ve sezgi ile elde edilen matematiği koyması, Herakleitos’ta ilk 
meyvesini vermişti. Herakleitos, doğada her şeyin bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu 
söyleyerek, bu değişimin bizim duyularımızı yanılttığı, bundan dolayı duyularla elde edilen 
bilgilerin güvenilmez olduğu, bize doğru bilgiyi vermediği sonucuna vardı. Parmenides, 
duyularla elde edilen bilginin güvenilmezliği konusunda Herakleitos’la aynı fikri paylaştı; 
fakat her şeyin değiştiği fikrine karşı çıktı. Eğer her şey değişiyorsa nasıl bir ilk özden 
(arkheden) bahsedilebilirdi ki? Parmenides’e göre bu bir çelişkiydi. O, bu çelişkiyi hiçbir 
şeyin değişmediğini ileri sürerek çözmeyi denedi (Cevizci, 2010; Russel, 2017; Ural, 2011).  
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Parmenides’e göre duyularla elde edilen bilginin güvenilmez olmasının nedeni, gerçek ile 
görünüş arasındaki farka dayanır. Gerçeklik öncesiz, sonrasız ve zamansızdır. Bu düşünce 
onu, her değişimin mantıksal olarak bir yanılsama olduğu sonucuna götürmüştür. Antik 
felsefede episteme (bilgi) ile doxa (sanı/duyularla elde edilen bilgi) arasında bir ayrım söz 
konusuydu. Episteme, var olan bir şeyin bilgisine dayanmaktadır; var olmayan hiçtir. Bu 
yüzden episteme yanılmazdır. Doxa ise duyu verilerinden elde edildiği için değişen şeyler 
hakkında bize bilgi verir; bu nedenle yanılgıya neden olur. Platon da Parmenides’le aynı fikri 
paylaşıyordu. Onu, idealar öğretisine götüren temel düşüncelerden biri buydu. Platon, o 
meşhur mağara analojisinde içeride zincirlenmiş olanların, mağaranın duvarına vuran gölgeler 
dışında dış dünya hakkında bilgi sahibi olamayacaklarını, bu bilginin de onlara sanki 
“gerçek”miş gibi görüneceğini söyler. Platon’a göre, duyularla elde edilen bilgiler de 
böyledir. Bize hakikat hakkında bilgi vermez. Hakikat, idealar dünyasındadır. Platon’u bu 
düşünceye götüren şey, aslında Thales’ten beri devam eden arkhe arayışının etkisidir. Yani 
doğadaki değişimin, varlığın kökenini anlamada ortaya çıkardığı güçlük. Platon, tıpkı 
Parmenides gibi, değişimi reddederek bu güçlüğü aşmaya çalışmıştır. Tümeller tartışmasının 
temelinde de bu güçlüğü aşmaya yönelik bir arayış vardır aslında. Platon, maddenin birincil 
ve ikincil nitelikleri olduğunu, birincil niteliklerin bilgisinin duyular vasıtasıyla elde 
edildiğini, ikincil niteliklerin ise birincil niteliklerden bağımsız olduğunu ve onların 
bilgilerinin idealar dünyasında olduğunu ileri sürmüştür. Aristoteles, Platon’un maddenin iki 
tür niteliği olduğu fikrini kabul etmiş ama ikincil niteliklerin idealar dünyasından 
kaynaklandığı fikrini reddetmiştir. Platon ve Aristoteles’in bu iki farklı yaklaşımı, felsefe 
dünyasında o kadar derin bir iz bırakmıştır ki, felsefe tarihinde “tümeller tartışması” olarak 
adlandırılmış ve Orta Çağ boyunca tartışılmıştır (Bayar Bravo, 2007; Cevizci, 2010; 2012; 
Gökberk, 2008; Guthrie, 199; Russell, 2017; Tuğcu, 2003; Ural, 2011).  

 
1. TÜMELLER TARTIŞMASI 
Aristoteles’in ortaya attığı töz ile nesne ilişkisi (madde-form) bağlamında kavramların 
nesnelere (dolayısıyla cevhere-töze) bağımlı olması durumu, bağımsız olması durumuna göre 
çok farklı felsefi ve teolojik sonuçlara yol açmıştır. Bu sonuçlardan en önemlisi “tümeller 
tartışması” dır (Ural, 2011). 

Tümeller tartışmasında üç farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır. İlk yaklaşım, tümellerin, 
nesnelerden bağımsız olarak var olduğunu savunur. Kavram gerçekçiliği olarak adlandırılan 
bu kanatta Platon, Augustinus ve Anselmus gibi filozoflar bulunmaktadır. İkinci yaklaşım, 
tümellerin varlığını kabul etmiş fakat nesnelerden ayrı ve bağımsız olmadığını savunmuştur. 
Bu yaklaşıma göre tümeller,  nesnelerle ilişkileri açısından aşkın (transcendent) değil, 
içkindirler (immanent).  Konseptüalizm olarak adlandırılan bu kanatta Aristoteles, 
Abaelardus, Albertus Magnus ve Thomas Aquinas gibi filozoflar bulunmaktadır. Üçüncü 
yaklaşım ise, gerçek olanın tikeller (nesneler) olduğunu, tümellerinse benzer nesnelere 
verilmiş olan adlardan ibaret olduğunu savunur. Nominalizm (adcılık)” olarak adlandırılan bu 
kanatta Roscelinus, Duns Scotus ve Occcamlı William bulunmaktadır (Cevizci, 2010; Çüçen, 
1999; Ural, 2011; http://www.felsefe.gen.tr/tumeller_tartismasi_nedir.asp).  

Orta Çağ’a egemen olan tümeller tartışmasında bu çağa yön veren iki önemli tarikattan biri 
olan Dominikenler, Aristoteles’in görüşlerini benimsemiş ve konseptüalizm kanadında yer 
almıştır.  Bu çağın diğer önemli tarikatı olan Fransiskenler Platon’un görüşlerini benimseyip 
kavram gerçekçiliği kanadında yer alır. Duns Scotus ve Occamlı William, Fransisken 
tarikatına bağlı olmalarına rağmen kavram gerçekçiliğini reddetmiş, nominalizm’in kurucuları 
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olmuşlardır. Nominalizm, tümel kavramların zihinsel bir tasarımdan öte bir anlamı olmadığını, 
dolayısıyla bir gerçekliği olmadığını savunmuştur. Tümeller, bir sesten (buharlaşan, uçup 
giden bir sesten “flatus vocis”) başka bir şey değildir. Nominalizm, asıl ve tek var olanın 
tekiller, yani tek tek nesneler olduğunu belirtir.  Occamlı William: “Varlıklar gereksiz yere 
çoğaltılmamalıdır” diyerek tümellerin varlığını o meşhur ustasıyla kesip atmıştır (Ural, 2011).  

Occam’ın usturası, bilim tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Occam, “eğer iki hipotez 
yarışıyorsa en basit olan tercih edilmelidir” diyerek bilimin temel ilkelerinden biri olan 
parsimony (basitlik) ilkesinin temelini atmıştır.  Güneş merkezli evren modelinin, yer 
merkezli modele galip gelmesinin altında da Occam’ın usturası yatar (Blumer ve ark. 1987; 
Churchland, 2012; Feigl, 1967; Gauch, 2003; Hoffmann, Minkin ve Carpenter, 1997; William 
of Occam, 1990; Wynn ve Wiggins, 2005). 

Russell (2017), tümeller tartışmasında görünüş (nesne), gerçeklik (form) meselesine 
odaklanıldığını söyler ve “form”a örnek olarak “mutlak eşitlik” kavramını gösterir. Platoncu 
düşünce, bu kavramın duyulur nesneler arasında asla bulunmadığını ve bunu deneyimden 
öğrenmediğimize göre daha önceki bir var oluştan getirmiş olduğumuzu ileri sürer (a priori 
düşüncesinin temelinde de bu yatar). Platoncu düşünceye göre biz, dünyadaki bütün kedileri 
gözlemlemedik; dolayısıyla “kedi” derken biz bir kedi “formu”ndan hareket ederiz. Occam’ın 
itirazı da tam bu noktayadır. O’na göre “kedi” demek için illa bütün kedileri gözlemlemeye 
gerek yoktur. Kedi, sadece bir varlık isminden ibarettir. Tümellerle uğraşmaktan ziyade tikel 
nesnelerle uğraşmak daha akıllıcadır.  

Nominalizm sayesinde, bilgi arayışında tek tek nesneleri (tikelleri) inceleme gerekliliği ortaya 
çıktı. Bunun yolu ise gözlem ve deney yapmaktı. Bu sayede gözlem ve deney yöntemi, 
güvenilir bilginin bir aracı haline geldi. Gözlem ve deneyin en güvenilir bilgi edinme yöntemi 
olduğuna dair düşüncenin güçlenmesi, doğa bilimlerinin doğuşunu hızlandırdı. Nominalizmin 
doğa bilimlerinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırması ve güvenilir bilgi 
edinme sürecinin yolunu açması, bilim ve düşünce tarihi açısından çok önemli bir dönüm 
noktası olmuştur (Çüçen, 1999; Ural, 2011; 
http://www.felsefe.gen.tr/tumeller_tartismasi_nedir.asp). 

Deneysel bilimin ortaya çıkışında sadece nominaslitlerin katkısı yoktur, İlk Çağ filozoflarının 
da katkılarından bahsetmek gerekir. Demokritos, Epikuros, Lucretius, ampirik, determinist ve 
materyalist yaklaşımlarıyla; Aristarkhus, Archimedes ve Euklides deneysel, matematikçi 
yaklaşımlarıyla; Pythagoras’tan başlayıp Platon ile devam eden rasyonalist anlayış ise, akıl ve 
matematiğe verdiği önemle deneysel bilimin oluşumuna katkı sağlamıştır. Galileo, 
Kopernikus, Tycho Brahe ve Kepler ile başlayıp Newton’da doruk noktasına çıkan eklektik 
anlayış, ampirik, determinist, materyalist ve deneyselci anlayışı, rasyonalist geleneğin 
matematikçi anlayışıyla birleştirip deneysel bilimin ortaya çıkmasını sağlamıştır  (Cevizci, 
2010; Gökberk, 2008; Skirbekk ve Gilje, 2004; Ural, 2011). 

Orta Çağ’da, mekân, hareket, cisimlerin düşmesi olayı ve fiziksel nesnelerin yapısı ele alınan 
temel konulardı. Bunların temel çıkış noktasında ise Aristoteles’in görüşleri yatıyordu 
(Dijksterhuis, 1964’den akt. Ural, 2011). Antik Çağ’da “oluş problemi” başlığı altında ele 
alınan hareket, sonraları birincil-ikincil nitelikler çerçevesinde ele alınmıştı ve tümeller 
tartışması içinde önemli bir yere sahipti. Hareket üzerine geliştirilen tartışma hareketin, 
maddenin birincil mi yoksa ikincil mi özelliği olduğu ile ilgiliydi. Diğer bir deyişle, hareketin 
maddeye mi yoksa forma mı ait bir kavram olduğu tartışılmaktaydı. Bu tartışma Newton’a 
kadar gelmiş ve Newton’un hareketin fizik yasalarını matematiksel olarak ortaya koymasıyla 
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son bulmuştur. Hareket üzerine geliştirilen tartışma, doğanın işleyiş tarzının anlaşılmasında 
önemli bir rol oynamıştır (Crombie, 1957’den akt. Ural, 2011).  

Newton’un “hareket”i, bütün fizik nesneleri kapsayacak şekilde tek bir matematiksel yasayla 
açıklaması, hem felsefeyi hem de bilimsel çalışmaları önemli oranda etkilemiştir. Newton, 
hareketi matematiksel bir şekilde açıklayınca, birincil-ikincil nitelikler tartışması iyice 
alevlenmiştir. Birincil-ikincil nitelikler tartışmasının çıkış noktasında, duyu verilerinin fiziksel 
nesne ve bilgi ile olan ilişkisi bulunmaktadır. Birincil nitelikler, maddenin kendine ait 
özellikleriyle ilişkilidir; nesneldir ve ölçenden bağımsızdır. İkincil nitelikler ise maddenin 
genel özelliklerini kapsar ve özneldir. Bu yönüyle biçim, boyut, sertlik, hareket gibi birincil 
nitelikler akıl tarafından kavranabilirken; ses, renk, koku, sıcaklık gibi ikincil nitelikler duyu 
organları vasıtasıyla algılanmaktadır. İşte Yeni Çağ’da rasyonalizm-ampirizm tartışmasının 
odak noktasında, bu ayrım yer almaktadır. Occam’dan beri süregelen İngiliz görgülcülüğünün 
(ampirizminin) modern temsilcisi olan John Locke’un felsefesi de bu ayrım üzerine bina 
edilmiştir. Locke’un görüşleri, G. Berkeley, D. Hume, J.Bentham, J.S. Mill’den B. Russell ve 
günümüzde A.J. Ayer’e kadar uzanmıştır. Bu düşünürlerin ortak problemi, duyu 
organlarımızla elde ettiğimiz verilerin (duyu verilerinin) özelliklerini, mahiyetini ve bilgi elde 
etmedeki rollerini ortaya koymaktır. Bu problemler, düşünce, bilinç, algı gibi zihinsel 
süreçlerin ele alınmasını da gerektirmektedir (Skirbekk ve Gilje, 2004; Ural, 2011). Nitekim 
psikolojinin bilim olmasındaki itici güç, bu gereksinim olmuştur (Ural, 2011). 

Bravo (2008), tümeller tartışması içinde ele alınan “cisimlerin nitelikleri meselesinin her ne 
kadar varlık felsefesine ait bir mesele olsa da, aslında bilgi felsefesine ait belirli güçlüklerden 
dolayı ortaya çıktığını” söyler. Bravo (2008)’nun tümeller tartışması konusunda yaptığı bu 
saptama, psikoloji bilimin ortaya çıkmasına vesile olacak felsefik tartışmaları da özetler 
niteliktedir. 
Hareket üzerine yapılan bin yıllık tartışmaya Newton kanunları son vermişti. Bu durum, 
felsefede uzun süredir tartışılan başka konulara da bilimsel çözümler getirme arayışını 
tetikledi. Bu tartışmaların başında ruh (zihin)- beden tartışması geliyordu. Zihin ve beden 
etkileşimi nasıl oluyor; bilinç nasıl oluşuyordu? Bilinci oluşturan fiziksel ilkeler nelerdi? Bu 
sorulara çözüm bulma yönündeki arayış, Descartes’ten başlayarak Johannes Müller, 
Helmholtz, Weber, Fechner ve en nihayetinde Wundt’a kadar uzanacak ve psikolojinin bir 
bilim olmasını sağlayacaktır. 

 
2. TÜMELLER TARTIŞMASININ PSİKOLOJİ BİLİMİNİN DOĞUŞUNA ETKİSİ 
Nesnelerin birincil ve ikincil niteliklerine yönelik arayışın aslında görünüş ile gerçeklik 
arasındaki ayrımı çözmek için geliştirildiği ve tümeller tartışmasının ortaya çıkmasını 
sağladığı yukarıda belirtilmişti. Psikoloji tarihi açısından meseleye baktığımızda, tümeller 
tartışmasında çözüm aranan nesnelerin birincil-ikincil nitelikleri meselesinin psikolojinin bir 
bilim olmasına yol açtığı görülmektedir. 

Psikoloji tarihi ile ilgili alanyazın incelendiğinde, İngiliz Görgülcü (ampirist) ve Çağrışımcı 
filozoflarının psikolojinin bir bilim olmasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu 
görülmektedir (Boring, 1950; Karakaş ve Bekçi, 2003; Karakaş, Kafadar ve Bekçi, 2001). 
İngiliz felsefesinin kökleri, Antik Çağ’da Ksenophones, Demokritos ve Epikuros’a; Orta 
Çağ’da ise İngiliz filozofu Occamlı William’a kadar uzanmaktadır. Occamlı William’ın 
nominalist düşüncesi, İngiliz felsefesini önemli ölçüde etkilemiştir (Gökberk, 2008; Tuğcu, 
2003; Ural, 2011). Nitekim John Locke’ın birincil-ikincil nitelikler konusundaki fikirlerinin 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 66        Mart - Nisan  2018 
          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  

436 
 

temelinde de nominalist felsefenin derin izleri vardır (Ural, 2011). Locke, nesnelerin birincil 
ve ikincil nitelikleri olduğunu belirtmekte ve uzam, katılık, devinim, sayı vb. gibi nitelikleri, 
birincil nitelikler olarak değerlendirmektedir.  Birincil nitelikler, töze karşılık gelmektedir ve 
algılama aracılığıyla kendi karşılıkları olan idelere neden olurlar. Renk, ses, tat vb. gibi 
nitelikler ise ikincil niteliklerdir ve var olması özneye bağlıdır. Nesnenin kendisinde ikincil 
nitelikler bulunmaz ve ikincil niteliklerin ideleri algılayan öznenin kendi ürünüdür (Bravo, 
2008; Locke, 1992).  

 Locke (1992) birincil niteliklerin, nesnenin temel nitelikleri olduğunu ve bu niteliklerin 
nesneden ayrı düşünülemeyeceğini ve idelerin oluşumunda etkili olduğunu ileri sürer. Birincil 
niteliklerin zihnimizdeki algılarının “ide” olduğunu belirtir. Birincil nitelikler, duyumlar 
sayesinde dış dünyadan alınır ve bunlar, zihnimizde soyutlamalar vasıtasıyla algılara yol açar. 
Locke’a göre birincil nitelikler, her türlü dış etkiye rağmen maddeden ayrılamaz niteliklerdir. 
Locke’ın bu yaklaşımının bir benzerini Descartes’da da görürüz. Descartes (2011), maddenin 
öznitelikleri ismini verdiği girilmezlik ve uzam gibi temel niteliklerden söz eder. Descartes, 
bu durumu balmumu örneğiyle açıklar. O’na göre, balmumu eritilse bile özniteliğini 
kaybetmez. Buna benzer bir örnekle Locke (1992)’da da karşılaşırız. Locke, en ufak 
parçalarına bile ayrılsa bir buğday tanesinin birincil niteliklerinin hâlâ var olduğunu belirtir. 

Descartes, nesnenin birincil nitelikleri konusunda Locke ile aynı doğrultuda düşünse de 
duyumların bilginin biricik kaynağı olmadığını düşünmesiyle Locke’dan ayrılır. Descartes, 
tüm rasyonalist filozoflar gibi, bilgilerin temelinin duyumlar olduğunu ama duyumların 
yanıltıcı olduğunu savunur (Descartes, 2011; Cevizci, 2010; Tuğcu, 2003; Ural, 2011). 
Descartes, Orta Çağ filozofları olan Aurelius ve Augistinus gibi “açık seçik ve sarsılmaz 
doğrulukta olan bilgi”yi aramaktadır. Duyumlardan elde edilen bilgi, yanıltıcı olması 
nedeniyle, “açık seçik ve sarsılmaz doğrulukta olan bilgi” niteliğinde değildir. “Metodik 
kuşku” olarak adlandırılan açık seçik ve sarsılmaz doğrulukta olan bilgi arayışı, skeptiklerin 
“doğru bilginin imkansızlığı” düşüncesinden tamamen farklıdır. Metodik kuşku, aydınlanma 
ve bilimsel felsefenin temel yapı taşlarından biri olmuştur. Descartes’in metodik kuşkusu onu 
hiç şüphe etmeyeceği bir bilgi arayışına itmişti.  Onun meşhur sözü olan “düşünüyorum, 
öyleyse varım” bu bilgi arayışının bir sonucudur. Descartes, her şeyden şüphe edebilir ama 
düşünüyor olduğundan şüphe edemezdi (Tuğcu, 2003).  

Descartes, fizik dünya ile düşünceyi birbirinden ayrı görmekteydi. Bu rasyonalist düşünce 
beraberinde bir takım sorunlar getirmiştir. Madde ile düşünce (beden ile zihin), eğer iki ayrı 
tözden oluşmaktaysa birbiri ile nasıl etkileşime geçebilirdi? Bu ikilem, rasyonalist düşünce 
açısından bir sorun yaratıyordu (Churchlan, 2012; Ural, 2011). Descartes, bedenin mekanistik 
ilkelere göre çalışan bir otomata olduğunu, ruhun (zihnin) ise böyle bir yapısı olmadığını ileri 
sürerek bu soruna kendi açısından bir çözüm bulmaya çalıştı. Aslında ruh(zihin)-beden ayrımı 
konusundaki Descartes’in getirdiği bu yaklaşım pek de yeni sayılmazdı. Descartes’i farklı 
kılan şey, bu ikisi arasında bir etkileşim olduğunu ve bu etkileşimin beyinde corpus 
pinealis’te gerçekleştiğini ileri sürmesidir. Tarihte ilk kez biri, ruh ve bedenin beyindeki bir 
yerde etkileştiğini ileri sürerek bu sorunu çözmeye çalışmıştı (Churchland, 2012). 
Churchland’a göre Descartes’in bu çözümü mantıksızdır. Çünkü Descartes, bedeni bir makine 
olarak düşünürken ruhu bunun dışında tutuyor ve düalist bir yaklaşım geliştirerek meseleyi 
çözmeye çalışıyordu. Descartes’in düalist bakış açısının özü buydu ve ruh (zihin)-beden 
sorunu konusunda görüş üreten bütün düalistler, beden ve zihnin birbirinden bağımsız yapılar 
olduğunu ama birbirlerini etkilemediğini düşünmüşlerdi. Bu düalistlere, Kant, Leibniz ve 
David Hartley gibi filozoflar örnek olarak verilebilir. Zihnin ve bedenin birbiriyle 
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etkileşmediğini savunan anlayış,  psikofizik paralelcilik olarak bilinmektedir (Karakaş, 
Kafadar ve Bekçi, 2001; Karakaş ve Bekçi, 2003). 

Fechner’in temel çıkış noktası da ruh (zihin)-beden etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini 
çözmekti. Fechner, bir yanıyla zihin, diğer yanıyla da bedenle alakalı olan şeyin ne 
olabileceği üzerine uzun süre kafa yormuştur. Fechner’e göre eğer ruh(zihin) ve beden 
etkileşiyorsa, bu etkileşimin olduğu bir durum olmalı ve bu durum da ölçülebilir olmalıydı. 
Fechner, bunun “duyum” olduğunu fark etti. Öyle ya, duyum hem zihin hem de bedenle 
ilgiliydi ve ölçülebilir bir olguydu. Weber-Fechner Kanunu bu düşüncenin bir ürünüdür. 
Wundt’un psikoloji deneyini duyumlar üzerine yapmasında da yine bu düşünce önemli bir yer 
tutar (Schultz ve Schultz, 2007).  

Rasyonalistlerin karşılaştığı zorluk, bilginin kaynağı konusundaki a priori düşüncesidir. Bu 
düşünceye göre bilgi, deneyimlerden değil insana doğmadan önce verilmiş a priori bilgiler 
sayesinde kazanılır. Buradaki zorluk, a priori bilgi konusunun deneysel olarak ölçülmesinin 
imkansız olması ile ilgilidir. Bu anlamda sensüalist (duyumcu) ve ampirist (görgülcü) 
düşüncenin öne sürdüğü bilginin kökeninde duyum verilerine dayalı deneyimler olduğu fikri, 
deneysel olarak ölçülebilir bir özellik taşıyordu (Schultz ve Schultz, 2007). Bu nedenle 
psikolojinin ilk deneyi duyumlar üzerine yapması kaçınılmazdı. 

Görüldüğü üzere Descartes gibi rasyonalist filozoflar, bilginin kaynağı konusunda ruhu 
(zihni-aklı) öncelerken bir takım zorluklarla karşılaşmışlardır. Eğer insanda ruh ve beden gibi 
ikili bir yapı varsa bu birbirinden farklı iki yapı birbirini etkiler mi, etkilerse nasıl ve nerede 
etkiler? Yani rasyonalistler, beden ile zihin arasında bir ayrıma gidiyorlardı. Ampiristlerin 
rasyonalistler gibi fizik dünya ile düşünce arasında ayrıma gitme gibi bir zorluğu yoktur ama 
onların da fizik dünyanın tek kaynağının duyu verileri olması nedeniyle düştükleri bir açmaz 
söz konusudur. Ampistlerin bakış açısına göre, fizik dünya ile duyu verilerinin özdeş olması 
gerekiyordu. Diğer bir ifade ile var olmak, algılanmış olmak anlamına geliyordu. Fiziksel 
varlıkların algılamadan bağımsız olarak mevcut olması bu durumda nasıl izah edilebilirdi? 
Ayrıca duyu verilerinin tek tek kişilere bağlı olmaları nedeniyle öznel özellik taşımaları da 
diğer bir açmazdı. Bu durumda, bilenden bağımsız bilginin varlığı tehlikeye girmiş oluyordu 
(Ural, 2011). 

Aslında bilginin kaynağı ile ilgili olarak ampiristler ile rasyonalistlerin tartışmalarının odak 
noktasında, maddesel olan beden ile maddesel olmayan ruhun-zihnin, birbirleriyle nasıl 
etkileşime girebildiği sorunu yer almaktadır. Dış dünyanın (maddesel dünya) imgeleri, soyut 
bir mekanizma olan zihinde nasıl işlenebiliyor? Veya dış dünyadan gelen duyumlar nasıl olup 
da soyut bir şey olan düşünceye yol açıyor? Bu noktada zihni oluşturan duyumlar mı yoksa 
doğuştan getirdiğimiz a priori bilgiler mi? vb. gibi sorular kaçınılmaz olmaktadır. Aslında bu 
sorular, ruh (zihin)- beden probleminin ortaya çıkmasındaki ve dolayısıyla psikolojinin bir 
bilim olmasındaki temel sorulardır. Bu bağlamda bilginin nasıl elde edildiğine yönelik arayış, 
psikolojinin tarihsel gelişimini anlayabilmek açısından çok önemlidir (Korkman, 2017). 

Özetle filozofları en fazla meşgul eden epistemolojik sorulardan biri, insan bilgisinin deneyim 
dışı unsurlar içerip içermediğidir. Ampirik düşünürler, bilgilerimizi duyum verileri vasıtasıyla 
kurduğumuzu savunurken rasyonalistler, insan bilgisinin mutlaka algı verilerinin haricinde 
(daha doğrusu salt deneyimden gelmeyen) bir takım “idea”ları veya yapıları barındırması 
gerektiğini düşünmüşlerdir (Baç, 2007). 

Ampirist filozoflardan biri olan Locke (1992), insan zihninin doğduğunda bir “tabula rasa 
(boş levha)” olduğunu ve bu boş levhanın zaman içerisinde duyumlara dayalı deneyimler 
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vasıtasıyla dolduğunu söyler. Deneyimleri, iç duyum (sensation) ve dış duyum (reflection) 
olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Dış duyum, tikel nesnelerin duyumları etkilemesi sonucu 
oluşmaktadır. İdelerin çoğunun kaynağı duyulardır. Bu tür ide oluşumunu Locke, “duyum” 
olarak adlandırmıştır. Bilinç, dış duyum aracılığıyla elde ettiği ideleri işlerken bir farkındalık 
kazanır. Locke, buna “iç duyum” der. İç duyumla elde edilen ideler, “algılama”, “düşünme”, 
“akıl yürütme” vb. gibi zihinsel süreçlerdir. Lock’a göre zihin konusunda asıl araştırılması 
gereken şey, bu duyumların nasıl elde edildiğidir.  

Locke’ın zihin araştırmalarının duyumlar üzerine olması gerektiği fikri, Wundt’un ilk 
psikoloji deneyini duyumlar üzerine yapmasının yolunu açan temel düşüncedir.  

Ayrıca Locke (1992), aracısız (intuitive) ve tanıtmalı bilgi olmak üzere iki tür bilgi olduğunu 
söyler. Bu sınıflandırma Wundt’ta, “aracılı” ve “aracısız” deneyim olarak karşımıza çıkacaktır 
(Korkman, 2017).  

Bir diğer İngiliz filozofu olan Berkeley de bilgilerimizin, idelerimizin, kavramlarımızın 
kaynağının duyumlar olduğunu kabul eder ama Locke’ın soyutlama konusundaki görüşlerine 
karşı çıkar. Berkeley’e göre, birincil ve ikincil nitelikler arasında gerçek bir ayrım 
bulunmamaktadır. Aslında ikincil niteliklerin varlığına yöneltilen itirazlar birincil nitelikler 
için de geçerlidir. Berkeley, tüm niteliklerin algılayan öznenin ürünü olduğunu ve özneden 
ayrılamayacağını savunur. Ne birincil ne de ikincil nitelik diye bir şeyi kabul eder. O’na göre 
tek nitelik vardır, o da “algılayan zihin”dir. Onu bu düşünceye götüren şey,  maddi şeylere ait 
bütün niteliklerin algılayan ile ayrılmaz bir ilişki içinde olmasıdır. Nitelikleri dışında maddi 
bir tözün varlığının kanıtlanamayacağı düşüncesi, Berkeley’in maddi tözün varlığını 
reddetmesini olanaklı kılmıştır. Berkeley, “bilgilerimizin, idelerimizin ve kavramlarımızın 
kaynağı duyumlarsa, o zaman soyutlama yaptığımız ve genel bir kavrama ulaştığımız şeylerin 
duyumları, algıları nerededir?” der. Berkeley, bir şeyin duyumu ve algısı yoksa doğal olarak 
kendisinin de olamayacağını savunur. Berkeley, bilginin kaynaklarını tartışırken tümel 
kavramlar dediğimiz şeylerin yalnızca zihnimizdeki bir takım sözcüklerden ibaret olduğunu 
ve dolayısıyla da soyut olduklarını ve bu kavramların ne bilincin içinde ne de dışında var 
olmadıklarını ileri sürmüştür (bu görüşün altında nominalist düşüncenin etkisi yatar). 
Berkeley bu görüşünü daha da ileri götürerek, Descartes’in ve Locke’ın “birincil nitelikler” 
konusundaki görüşlerine de karşı çıkar. Berkeley: “Herhangi bir nesnenin bizdeki idesini ele 
alalım. Bu ideler “birincil nitelikler” denilen türden duyumlardan oluşmaktadır. Nesnenin 
bizdeki idesini oluşturan görme, koklama, tat alma vb. gibi verilerini silersek geriye ne kalır? 
Kocaman bir “hiç”. O zaman “töz” nerededir? Bu bağlamda, eğer birincil niteliklerin ve 
töz’ün duyu verileri yoksa o zaman kendileri de yoktur” der. Berkeley, nesnelerin birincil 
nitelikleri olduğu konusundaki fikirleri “Descartes ve Locke’un kuruntuları” olarak 
değerlendirmiştir. Berkeley, bunları bilincin “ikincil nitelikler” denilen ide bağlantıları 
(complex) olarak görmektedir. Berkeley: “Birincil nitelikler içersinde yer alan uzam ve 
durum yoksa o zaman madde de soyut niteliklerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan o genel 
nesne de yoktur; bir hiçtir ve düşünürlerin kurgusudur/saplantısıdır (fiction)” der. Berkeley, 
“nesnelerin maddi nitelikleri denilen şeylerin, o nesnelerin ilintileri olduğunu” savunur. Bu 
ilintiler, görme, dokunma, koklama gibi duyu verilerinden elde edilen bir ideye, bilinç 
kullanılarak eklenir. Berkeley’e göre bilincin dışında duyu verilerini aşan bir “madde”nin, bir 
“uzam”ın, bir “durum”un ve “devingen”liğin varlığı hiçbir zaman kanıtlanamaz. Dolayısıyla, 
töz veya birincil nitelikler denilen şeylerin hiçbir biçimde ne duyumu ne de algısı yoktur. 
Bunda ötürü duyu verisi ve algısı olmayan bir şey, nasıl gerçek olarak kabul edilebilir? 
(Berkeley, 1996; Bravo, 2008; Tuğcu, 2003). Berkeley deneyimlerin algı ile ilişkili olması 
nedeniyle, nesnelerin gerçek fiziksel mahiyetinin asla kesin olarak bilinemeyeceğini ileri sürer 
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(Schultz ve Schultz, 2007). Berkeley, esse est percipi” (var olmak algılanmış olmaktır) 
diyerek felsefesini özetler (Berkeley, 1996).  

Berkeley, maddenin bağımsız bir varlık olmadığını ve algıların zamana ve ortama göre 
değiştiğini ileri sürmesiyle, panpsişistik bir monizmi benimser. Ne ilginçtir ki, Berkeley’in 
maddeyi reddeden görüşleri, paradoksal bir şekilde, pozitif bilimlerin gelişmesine çok büyük 
bir katkıda bulunmuştur. “Eğer gerçek algılayana bağlıysa, kişiden kişiye göre değişmeyecek 
bir nesnelliğe ulaşmak için ne yapmalı?” sorusu “işevurukçuluk (operasyonalizm )”in ortaya 
çıkmasına ön ayak olmuştur. İşevurukçuluğa göre: Bir kavram, o kavramı ölçmede kullanılan 
işlemlere eştir. İşevurukçuluk, doğa felsefesi yaklaşımı ve mantıksal pozitivizmle birlikte 
pozitif bilimlerin temel ve vazgeçilmez ilkelerinden biridir (Bridgeman, 1927’den akt. 
Karakaş ve Bekçi, 2003). 

 
SONUÇ 
Locke, birincil nitelikler derken deneyimlere neden olan duyumları, ikincil nitelikler derken 
ise algıyı kastetmektedir. Locke’un birincil- ikincil nitelikler ayrımı, rasyonalist bakış açısına 
karşı geliştirdiği bir söylemdir. Thomas Hobbes, John Locke ve David Hume gibi sensüalist 
ve ampirist filozofların bilginin kökeninin duyumlara dayanan deneyimler olduğu yönündeki 
görüşleri, rasyonalist filozoflar tarafından reddedilmekteydi. Rasyonalistler, duyumları 
yanıltıcı olarak görüyor ve dolayısıyla duyumlara dayalı bilgiyi de güvenilir bir bilgi olarak 
görmüyorlardı. Locke’ın birincil niteliklerin maddeden ayrılamaz ve değişmez olduğu 
konusundaki düşüncesinin temelinde rasyonalistlerin duyumların bize güvenilir bilgi 
vermediği, bizi yanılttığı yönündeki fikirlerini çürütmek yatmaktadır. Eğer maddelerin birincil 
nitelikleri kişiden kişiye göre değişmiyorsa o zaman duyumların yanıltıcı olduğu ve doğru 
bilgiyi vermediği düşüncesi de yersiz oluyordu.  Yani eğer birincil nitelikler nesnelse, 
duyumlar nasıl olur da yanıltıcı olabilirdi?  

Locke ve Descartes, nesnelerin birincil nitelikleri konusunda aynı fikri paylaşsa da Descartes, 
nesnelerin ikincil nitelikleri konusunda Locke ile aynı düşüncede değildi. Berkeley ise hem 
Locke hem de Descartes’i eleştirdi. Berkeley’e göre nesnelerin birincil ve ikincil nitelikleri 
konusunda her iki filozof da yanılıyordu. Berkeley, algısı olmayanın duyumunun da 
olmayacağını dolayısıyla algı ile ilişkilendirilen ikincil niteliklerin de duyumla ilişkilendirilen 
birincil niteliklerin de sağlam mantıki zeminlere oturmadığını savundu.   

Tümeller tartışmasını psikoloji açısından önemli kılan şey, nesnelerin birincil ve ikincil 
niteliklerinin ontolojik çözümlenmesi ile ilgili yaklaşımlardan ziyade epistemolojik 
çözümlenmesine yönelik geliştirilen yaklaşımlardır. Bilginin elde edilmesinde nesnelerin 
birincil özelliklerinin mi yoksa ikincil özelliklerinin mi etkili olduğu yönündeki tartışmalar, 
psikolojinin Wundt’a giden yol haritasında önemli kilometre taşları olmuştur. Nesnelerin 
birincil özelliklerinden gelen bilgilerin duyumlar vasıtasıyla elde edildiğini savunan ampirist 
filozoflar, Wundt’un ilk deneyinin duyumlar üzerine olmasındaki düşünsel alt yapıyı 
oluşturmuştur.   

Görüldüğü üzere psikolojinin yolcuğu, İyon felsefesi ile başlayıp 19.yy.’da Wundt’a kadar 
uzanmaktadır. Psikoloji biliminin tarihsel arka planında, Thales ile başlayan varlığın kökenine 
yönelik arayış, Pythagoras, Herakleitos, Parmenides’le başlayan bilginin kökenine yönelik 
arayış ve Platon ve Aristoteles’in ilk tohumlarını attığı ve Orta Çağ’da adı tümeller tartışması 
olarak anılan tartışma yatmaktadır. 
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Gerek tümeller tartışması gerek bilginin kökeni konusunda yapılan ampirizm-rasyonalizm 
tartışmasının özünde, nesne ile özne arasındaki bağlantıyı çözme isteği yatmaktadır. “Ben, 
nasıl oluyor da dış dünyadaki nesnelerin bilgisini elde edip onları algılayabiliyor, 
isimlendirebiliyor ve öğrenebiliyorum? Somut olan (önceleri bedendi, günümüzde beyin) 
nasıl oluyor da soyut olan akıl (zihin veya bilinç) ile etkileşime geçebiliyor?” “bilinç nedir?” 
“beyin, bilinci nasıl oluşturuyor?”  gibi sorularla ilişkili olan bu arayış, psikolojinin bir bilim 
olmasını sağlayan ve hâlâ da varlığını devam ettiren arayıştır. Günümüzde bilişsel sistemin 
işleyişini anlamak için yapılan araştırmaların kökeninde, bu sorulara cevap bulma arayışı 
yatmaktadır.  
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KÜLTÜRÜN SİYASET BİLİMİ VE DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ 

Murat BAYAR* 
 

Öz 

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte hem Siyaset Biliminde hem de Uluslararası İlişkiler disiplininde dikkate değer bir 
kavram olmaya başlayan Kültür, 1990’lı yıllara kadar açıklayıcı bir kavram olarak kullanılmamıştır.  Kültür 
kavramının önemi fark edilmiş olunmasına rağmen Soğuk Savaş dönemi boyunca Uluslararası Siyasete Realizm 
ve Liberalizm yaklaşımları egemen olmuştur. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise Kültür kavramı Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası Siyasette anahtar kavram olmaya başlamıştır. Bunda en büyük etken ise Aydınlanma ile ortaya çıkan 
“Rasyonalitenin” iç siyasette ve Uluslararası İlişkilerde olayları açıklamada yetersiz kalmasıdır. Bu anlamda 
çalışmanın araştırma konusunu, “Dış Politika Kararının Şekillenmesinde Kültür Kavramının Etkisi” 
oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak Kültür kavramının gelişimine ve Sosyal Bilimler literatürü içerisindeki 
rolüne odaklanılmaktadır. Daha sonrasında Kültür kavramının Siyaset Bilimi ile ilişkisi analiz edilmektedir. Bu 
bölümde, azınlık hakları, yurttaşlık problemleri, çok kültürlülük vb. gibi konular ele alınmıştır. Daha sonraki 
bölümde, Uluslararası İlişkiler ve Kültür kavramı arasındaki bağ üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde, 
Uluslararası İlişkiler yaklaşımları – Liberalizm, Realizm ve İnşacılık (Konstürüktivizm)-  ile Kültür kavramı 
arasındaki ilişki açıklanmıştır. Son bölümde, Dış Politika ve Kültür konusu ele alınmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel yaklaşım Siyaset Bilimi, Dış politika, Rasyonalite, İnşacılık.  

 

THE IMPACT OF CULTURE ON FOREIGN POLICY AND POLITICAL SCIENCE 

 

Abstract 

The concept of Culture was not used as an explanatory concept until the 1990s but became a noteworthy concept 
in both Political Science and International Relations discipline with the Second World War. Although the 
significance of the culture has been recognized previously, throughout the Cold War period, Realism and 
Liberalism approaches have become dominant in International Politics. Thus when it comes to the 1990s, the 
culture  became a key concept in Political Science and International Politics. The most important factor in this was 
that the "Rationalization" that emerged with the Enlightenment was insufficient to explain the events in the internal 
politics and International Relations. In this sense, the research topic of the study is "The Impact of the Culture in 
the Formation of Foreign Policy Decision". In the study, the focus is, first of all, on the development and role of 
the culture in the social science literature. Secondly, the relation of culture with Political Science will be analyzed 
together with other topics such as minority rights, citizenship problems and multiculturalism. In the following 
section, the relationship between International Relations, International Relations approaches - Liberalism, Realism 
and Constructionism - and the culture are explained. In the last part, Foreign Policy and Culture are discussed. 

Keywords: Culture, Cultural approach Political Science, Foreignpolicy, Rationality, Constuructionism. 

 

1. KÜLTÜR KAVRAMININ TARİHSEL EVRİMİ 
Kültür kavramının ilk kullanımı, “toprağı ekip biçmek” anlamında kullanılan Latince, “colera” 
kelimesinde görülmektedir. Aynı kelime, “koloni” kelimesinin de kökünü oluşturmaktadır 
(Eriksen, 2009:18). Kavramın Sosyal Bilimlerdeki gelişimini anlamak için ilk olarak 
Fransızca’daki kullanımına bakmak gerekmektedir. Görünen o ki kültür kavramı diğer komşu 
dillere geçmeden ve semantik olarak evrim geçirmeden önce, Aydınlanma devri Fransızcasında 
ortaya çıkmıştır. 17. ve 18. Yüzyıllarda kültür kavramı, durum bildiren (toprağı ekip biçmek) 
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anlamından sıyrılıp hareket bildiren anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Daha çok da tamlama 
olarak kullanılmıştır (sanat kültürü, edebiyat kültürü ve bilim kültürü vb.) (Cuche, 2013:15). 
18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, kültür kavramı, tamlamalardan kurtulup, tek başına 
kullanılmaya başlanmıştır. Genel olarak “eğitme” kelimesinin yerine kullanılmıştır. Yani 
“eğitim görmüş bireyi” ifade etmek için “kültürlü” kelimesi kullanılır hale gelmiştir. Bu 
kullanımda, “doğa ve kültür” arasındaki temel karşıtlık vurgulanmıştır. Aydınlanma 
düşünürleri için bu temel bir karşıtlıktır. Modern (kültürlü insan) ile doğa durumunda kalmış 
(kültürsüz) insan ayrımı için kullanılmıştır. Bu düşünürler için kültür; bir bütün olarak 
insanlığın tarih boyunca biriktirmiş ve aktarmış olduğu bilgilerin tamamını ifade etmekteydi 
(Cuche, 2013:15). 

Bu anlamda kültür yani, etnografya, üç farklı akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 
ilki, Britanya’nın Viktorya dönemi Antropolojisinde görülmektedir.  Bu akımın en önemli 
savunucuları, Lewis Henry Morgan ve Edward Taylor’dur. Bu gelenek, kültürü, Avrupa’daki 
gelişmiş beyaz insanın ulaşmış olduğu nihai durum olarak algılamaktadır. Gelişmemiş olan 
toplumların da bu seviyeye çıkması için beyaz adamın bu ilkel toplumlara karşı bir mesuliyeti 
olduğu iddiasındadır (Lane, Eresson, 2005:31). Bu anlayış, Britanya Antropolojisi tarafından 
Evrimci Antropoloji olarak adlandırılmaktadır. İkinci olarak karşımıza Fransız geleneği 
çıkmaktadır. Bu gelenek de, yine Britanya Antropolojisinde olduğu gibi, evrimci kültür 
anlayışının hâkimiyeti altındadır. Ayrıca, Fransa’da kavram olarak “kültür”ün gelişimi de çok 
geç olmuştur. Kültür kavramı yerine genellikle “uygarlık” kavramı tercih edilmiştir.  Fransa’da 
1930’lara kadar etnoloji bilimi, kendi özerkliğini sağlayamamış ve sosyoloji biliminin bir alt 
dalı olarak kalmıştır. Bütün bunların sonucunda, etnografyanın veya kültürün, kavram olarak, 
akademik anlamda en geç kullanıldığı ülke, Fransa olmuştur. Üçüncü ve bu günde hâlihazırda 
kullanmakta olduğumuz kültür kavramı, Alman geleneği içerisinden çıkmıştır. Alman 
antropoloji geleneği, evrimci kültür anlayışına karşı olarak kültürel görecelilik kavramını ortaya 
koymaktadır. Bu düşünceye göre kültürde bir evrim söz konusu değildir. Her kültür, kendine 
has özelliklere sahip bir bütündür. Bu anlamda, bu düşüncenin ilk öncülü olarak Johann Herder 
gelmektedir. 1774'de, Johann Gottfried Herder, bir yazısında, her ulusun farklı olmasını, 
“volksgeist“ insanlık adına zenginlik olarak ifade etmektedir. Bu yazısında, adeta 
Aydınlanmanın evrensel olarak gördüğü tek düzeyli kültür anlayışına tek başına karşı 
çıkıyordu.  Herder, Fransız Aydınlanma felsefesinin entelektüel emperyalizmine karşı, her 
ulusa ve öncelikle Alman ulusuna, ulusal gururunu geri vermeyi düşünüyordu. Herder'e göre 
her ulus, kendi kültürü içerisinde, kendi kaderini gerçekleştirmelidir. Çünkü her kültür, kendi 
içinde insanlığın farklı bir yanını dile getirir. Bundan dolayı Herder göreceli "kültür" 
kavramının öncüsü olarak görülebilir (Cuche, 2013:21). 

Modern Antropolojinin kurulmasıyla birlikte “kültür”, evrenselci anlayışından kurtulup bu gün 
kullanılan kültürel görelilik üzerinden tanımlanmış ve Sosyal Bilimlerde “kültür” kavramı yeni 
şeklini almıştır. Literatürdeki temel kültür kavramlarına bakmak gerekirse; esasında antropoloji 
biliminin temelini oluşturan kültür kavramı, sosyal bilimlerin hem tanımlamada hem de yapılan 
tanımlarda birini diğerine tercih etmede fikir birliğine varılamayan ender kavramlardan biridir. 
Öyle ki söz konusu kavram hakkında günümüze kadar gelen çok sayıda tanım bulunmaktadır. 
1952 yılında Amerikalı iki kültürel antropolog, Alfred Luis Krober ve Clyde Kluckhohn, kültür 
kavramının 164 tanımını derlemiş ve tartışmışlardır. Tanımların çeşitlilikleri ve anlam 
değişiklikleri, içerik, fonksiyon özellik gibi sadece sorunun doğası ve niteliği ile ilgili değildi; 
aynı zamanda bu kavramın dar veya geniş anlamda kullanılması ile ilgiliydi (Aksoy, 2013:71). 
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Kültür kavramını tanımlama zorluğu, bu kavramın özelliklerine bakmayı gerekli kılmaktadır. 
Genel olarak her kültürün kendine has birçok özelliği olsa da, bütün kültürlerin paylaştığı ve 
kültür araştırmacılarının da kabul etmiş olduğu beş temel özellikten bahsedilmektedir. Bunlar; 
bütünsellik, öğrenilme, paylaşılma, dinamiklik ve simgeselliktir (Haviland, 2008:106-10). 

Kültür, tarihsel olarak gelişmekte ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Kültür, idealleri, 
davranış kurallarını ve maddi unsurların yapımını ifade etmektedir. Sosyal bilimciler açısından 
kültür, bir toplumu karakterize eden düşünce ve değerler biçimidir. Aynı zamanda maddi 
kültürler açısından sanatta, müzikte, edebiyatta, modada, mimaride, sporda ve toplumu 
karakterize eden diğer varlıkların tümünde yansımasını göstermektedir(Cockerham, 1995:66). 
Bu bağlamda kültür; belirli bir toplumu oluşturan insanlar tarafından paylaşılan bilgiler, 
inançlar değerler, gelenekler, alışkanlıklar ve davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Cockerham, 
1995:66). 

Bu tanımlamalara daha geniş ve kuşatıcı bir tanım daha eklemek gerekirse, Taylor’un tanımına 
bakmak yeterlidir (Özkul, 2013:31). Taylor’a göre kültür, bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, örf ve 
adetleri ferdin mensup olduğu cemiyetin bir uzvu olması itibariyle kazandığı itiyatlarını ve 
bütün diğer maharetlerini ihtiva eden gayet girift bir bütündür (Turhan, 2006:37). Özkul, 
Taylor‘un toplumsal gerçekliğin anlamı konusuna görece daha geniş bir açıdan baktığı için 
diğer tanımlara göre daha kuşatıcı bir kültür tanımı sunmakta olduğunu ifade etmektedir 
(Turhan, 2006:37) . 

 

2. KÜLTÜR VE SİYASET BİLİMİ 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni ulus-devletler ve sömürgeciliğin bitmesi ile 
birlikte dünya siyasetinde tam anlamıyla yeni bir dönem başlamıştır.  Bir tarafta İkinci Dünya 
Savaşının sonucunda ortaya çıkan yıkım, diğer tarafta ise kendi kimliklerini ve kültürlerini inşa 
etmeye çalışan devletler vardır. Bu ortamda, Siyaset bilimi literatüründe, kültürel kimlik, kültür 
ve uygarlık üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, 1970’lerden sonra ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. Bu dönemde yapılmış en önemli çalışmalardan biri, hiç şüphesiz ki Edward Said’in 
1978 yılında yayımlamış olduğu “Oryantalizm” isimli eseridir.  

Jane Erik Lane ve Svante Ersson’a (2005:1) göre, özellikle 90’lardan sonra, Siyaset Biliminin 
en önemli çalışma konularının başında, kültür ve toplum çalışmaları gelmektedir. Siyaset 
teorisinde azınlıklar, yurttaşlık ve haklar ile ilgili konular temel araştırma konuları haline 
gelmiştir. Siyaset felsefesinde çok kültürlülük; siyaset sosyolojisinde, etnik köken, milliyetçilik 
ve din gibi konularda akademik araştırmaların genişlediği bir literatür ortaya çıkmıştır. Ana 
akım Siyaset Bilimi içerisinde, toplumların kültürel değerlerinin etkisi altında kalmaya 
başlayan devlet politikaları, Aydınlanmacı geleneğin rasyonel seçim anlayışına karşı bir 
meydan okuma olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 20 yılda bu konuda yapılan çalışmalara 
bakıldığında, Çok kültürlülük (Kymlicka, 1995), Post materyalizm (Inglehart, 1997), Post 
modern Toplumlardaki Milliyetçilik (Fukuyama, 1995), Medeniyetler Çatışması (Huntington, 
1996), Sömürgecilik (Taylor, 1992) ve Eşitlikçiliğin Yükselişi (Said, 1994) gibi konular 
karşımıza çıkmaktadır. Bu teoriler kültürel yaklaşımlar hakkında farklı düşünce ve hipotezler 
içerse de,  özellikle 90’lardan sonra ortaya çıkan ve Aydınlanmanın rasyonel seçim bakış açısı 
ile anlaşılamayan yeni toplumsal politikayı anlama ve anlamlandırma uğraşı içerisinde 
olmuşlardır. 

Bugün dünyanın dört bir yanında, kültürel özgüllüklere dair bilinç artıyor. “Yeni bir Asyalılıkla 
ilgili olarak Malezya, Çin veya Japonya’ya gönderme yapılıyor, Latin Amerika, “yerliciliği” 
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yeniden keşfediyor, önemli coğrafi alanlar “yeniden Müslümanlaşıyor”, diğer yandan 
Avrupa’da siyasi yöneticiler “Avrupalı Kimliği”nin Yahudi-Hıristiyan köklerinin 
doğrulanması gerektiği görüşünü ortaya atıyor (Doycheva, 2016:1). 

Sosyal bilimlerdeki baskın rasyonel yaklaşım, bugünün dünyasının sorunlarını 
anlamlandırmada ve bu sorunlara çözüm üretmede yetersiz kalmaktadır. Çünkü bugünün 
problemlerinin rasyonel seçimin odaklandığı “kendi çıkarını maksimize eden insan/devlet 
davranışından” daha farklı bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Bunu sağlayacak olan 
yaklaşım kültürel yaklaşımdır. Eğer insanların davranışları veya devletlerin davranışları maddi 
çıkarların ötesinde değer temelli veya fedakârlık üzerine kuruluysa (etnik, dini veya evrensel 
değerler) bu durumda kültürel yaklaşım, rasyonel seçim yaklaşımına göre daha gerçekçi 
açıklamalar ortaya koyacaktır (Lane, Eresson,2005:6). 

Etnik ve dini olgulardan bağımsız olarak dünya çapında gelişen olay ve eğilimleri anlamak 
günümüzde imkânsız görünmektedir. Çünkü 70’lerden bu güne, etnik ve dini gruplar, siyaseten 
çok güçlenmiş ve doğrudan siyaset kurumunu etkiler hale gelmiştir. Bu gruplar, toplumda çok 
önemli yerler işgal ederek, kendilerine pek çok taraftar bulmaktadır (Muhal ve Swift, 1996:47). 

Sonuç olarak küreselleşme ile iyice gün yüzüne çıkan kimlik ve kültür konuları/sorunları, 
siyaseti ve Siyaset Bilimini uzunca bir süre meşgul edecek gibi gözükmektedir. Günümüz post-
modern dünyasının hemen her bölgesinde ortaya çıkan etnisite, din, miras ve değerler gibi 
kültürel konulara ilgi artmaktadır. Bu durum hem siyaseti hem de Siyaset Bilimi literatürünü 
doğrudan etkilemektedir.    

 

3. KÜLTÜR VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
Kültür, entelektüel tartışmaların içerisine Alman felsefeci Johan Gottiered Von Herder’in 
yapmış olduğu çalışmalar ile dâhil olmuştur. Yukarıda da ele alındığı üzere ilk olarak 
Antropoloji bilimi içerisinde merkez konumda bulunan kültür, daha sonraları Siyaset Bilimi 
içerisine de alınmıştır. Öncelikle kültür kavramı, Aydınlanmanın dayatmış olduğu rasyonalizm 
(rationalism) düşünce sisteminin karşıtıdır. Kültür, aynı zamanda ideolojiden ayrılmış ve bütün 
dikkatini dini pratikler ve geleneksel etnik topluluklar üzerine vermiştir. Uluslararası ilişkiler 
disiplini açısından, kültür olgusu, Aydınlanma ile ortaya çıkmış olan Rasyonalizm kavramı ile 
çelişmektedir. Örneğin liberalizm, kültürü ilerlemenin karşısında bir engel olduğu için 
reddeder;  geleneksel realizm ise dış politikanın kaynağı olma konusunda dışlayıcı anlayışa 
sahiptir. Sosyal İnşacılık ise kültürün uluslararası politikanın kapsayıcı ve en önemli kurucu 
olgusu olduğunu iddia eder (Fisher, 2006:27). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kültür, hem Uluslararası İlişkiler teorileri hem de 
dış politika tercihleri için anahtar kavram olarak literatürdeki yerini almıştır. İkinci Dünya 
savaşı sırasında, belki de savaşın seyrini değiştirecek hamleler kültür kavramının uluslararası 
literatürde kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti savaş devam 
ederken, Columbia Üniversitesi Antropoloji bölümü akademisyenlerinden Ruth Benedict’ten 
Japon kültürü ile ilgili bir çalışma yapmasını istemiştir. Benedict’in 1944 yılında tamamlamış 
olduğu eseri, “The Chrysanthemum and the Sword”, 1946 yılında basılmıştır. 1960’lı yılların 
başında, Türkçeye “Krizantem ve Kılıç” ismiyle çevrilen kitap, genel olarak Japon kültürünü 
en ince ayrıntısına kadar anlatan bir eserdir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, birçok üniversitede, özellikle ABD’de, bölgesel 
çalışmalar merkezleri açılmıştır. Bu merkezlerin açılmasının amaçları, temel olarak, belirli 
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bölgelerin ve/veya ülkelerin dillerini, kültürlerini ve tarihsel tecrübelerini öğrenerek bu 
alanlarda uzmanlar yetiştirmek ve bu bölgelerle kurulacak karşılıklı ilişkileri analiz etmektir. 
Bu dönemde ortaya çıkan ulusal karakter analizleri, uluslararası ilişkiler disiplininin anahtar 
kavramlarından birisi olmuştur (Shafer, 2006:8). 

Yine bu dönemde, birçok Uluslararası İlişkiler teorisyeni, “kültür” kavramını bağımsız 
değişken olarak kullanmaya başlamış ve dış politika seçimlerini analiz etme yoluna gitmiştir. 
İnşacılık (Constuructionism) teorisi, kültür kavramını merkeze alarak, bu kavramı Uluslararası 
İlişkiler disiplininin içerisine yerleştirmiştir (Shafer, 2006:8). 

Temel uluslararası ilişkiler teorileri olarak liberalizm, realizm ve inşacılık (constuructionism) 
eorileri açısından kültür kavramına baktığımızda, karşımıza şu görüşler çıkmaktadır: 

İlk olarak, klasik liberalizm, Aydınlanmanın en önde gelen mirasçısı konumundadır; kültür 
kavramını tamamen reddederek Rasyonalizmin evrensel kurallarını benimsemektedir. En 
önemli temsilcileri olarak, Hugo Gratius, Samuel Purfendors ve John Locke’yi görmekteyiz. 

 Çağdaş liberallere göre toplumların sürdürülebilir işbirliği yapması uzun vadede herkesin 
yararına olacaktır. Bu sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda güvenlik anlamında da 
yapılan işbirlikleri sayesinde dünyayı daha güvenli hale getirecektir (Markus, 2006:41). Ayrıca 
devletler kararlarını verirken belli rasyonel faktörlere bağlı olarak bu kararları vermeleri 
gerekmektedir. Bu faktörler de, özellikle devlet dışı uluslararası ekonomik ve siyasi 
organizasyonları göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Çünkü devletler, dünya üzerinde tek 
aktör değillerdir. Karşılıklı olarak birbirlerine hem ekonomik hem de güvenlik açısından 
muhtaçtırlar (Viotti ve Kauppi, 1999:205). Ayrıca, karşılıklı bağımlılığın artması ve artırılması 
temel hedeflerden biridir. Kısacası çıkar temeline dayalı olan Liberalizme göre kültürel 
faktörler rasyonel seçimlerin önünde engel teşkil etmektedir.  

Realistlere göre kültür kavramı, bir devletin gücünü tanımlarken kullanılan kavramlardan 
biridir. Realizmin en önemli düşünürlerinden olan Hans Morhgentau’ya göre ulusal karakter, 
ulusal gücün önemli öğelerinden biridir. Daha önemlisi Realistler toplumların kültürel 
özelliklerinin dış politikayı etkilediğini kabul ederler. Örneğin George Kennan’a göre Sovyet 
dış politikası, Rus kültürü ile çok fazla benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikler; dikkat, 
tedbirlilik, esneklik ve aldatmadır. Bu özellikler, Rus kültürünün tarihsel tecrübelerinde 
karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel olarak Rus köy toplumu göçebe toplulukların sürekli tahmin 
edilemeyen tehditlerine ve saldırılarına maruz kalmıştır. Bu saldırılar ve tehditler nedeniyle 
yukarıda belirtilen özellikler ortaya çıkmıştır. Bu kültürel özellikler de Rus dış politikasına 
yansımaktadır (Fisher, 2006:26). 

Ancak Realistlere göre uluslararası ilişkilerde temel aktör olan devletin devamlılığı esastır. 
Devletin devamlılığının sağlanabilmesi için de rasyonel seçimler yapılması gerekmektedir 
(Vasquez, 1996:26). Bu anlamda uluslararası sistemin yapısının ve işleyişinin analizinde de, en 
önemli aktör olarak devlet karşımıza çıkmaktadır (Viotti ve Kauppi, 1999:6). Bu yüzden 
Realistler, kültürün uluslararası siyaset üzerindeki etkisine inananlardan tamamen farklı 
düşünürler. Eğer devlet (kratos) ile kültür (ethnos) arasında bir seçim yapılması gerekirse 
eninde sonunda Realistler devleti seçeceklerdir. Onlara göre “raison d’etat”  (devletin varoluş 
gerekliliği) en önemli milli gerekliliktir. Realistler için kültürel amaçların peşinde koşmak, 
devletin güvenliğine, gücüne ve toplumun refahına zarar verebilir. Sonuç olarak Realistler 
“raison d’etat” doktrinine olan bağlılıkları sebebiyle uluslararası siyaset ve kültürel boyutu 
görmezden gelirler (Fisher, 2006:46).   
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İnşacılık, temelde Uluslararası İlişkiler disiplinine ait bir yaklaşım değildir. Daha çok (Sosyal) 
Bilim felsefesinde ve Sosyal kuramda karşımıza çıkan bir bakış açısıdır. Konstrüktionism 
gerçekliğin sosyal olarak inşa edildiğine ilişkin metafizik bir duruşu temsil etmesinden dolayı 
bilgi sosyolojisine ait bir yaklaşımdır (Küçük, 2009:773). Bilgi sosyolojisinde, gerçekliğin 
sosyal olarak inşa edildiğine dair yapılmış ilk çalışmalardan biri Peter Berger ve Thomas 
Lukmann’ın 1966 yılında yazmış oldukları The Social Construction of Reality (Gerçekliğin 
Sosyal İnşası) isimli eserdir.  Kendi içinde çeşitli düşünceleri ve farklı yaklaşımları 
barındırmasına karşın, genelde (sosyal olarak) gerçekliğin ve bilginin (sosyal) inşa edildiğini 
ifade eden görüştür. Bu görüşün Sosyal Bilimlerde güçlü bir etkisi olmuştur. Sadece 
Uluslararası İlişkiler çalışmalarında değil, Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında da (Sosyoloji, 
Psikoloji ve Eğitim Bilimleri gibi) temsil edilmektedir. 

Uluslararası İlişkileri anlamak ve anlamlandırmak için “kültür”ü anahtar kavram olarak 
kullanan yegâne yaklaşım, inşacılıktır. İnşacılar insan doğası ve devlet çıkarını ele alırken, 
Realistlerin ve Liberallerin görüşlerine karşı çıkarlar. Rasyonalist seçim yaklaşımının “çıkara 
dayalı maddi refah” ve “iyi yaşam için mücadele” anlayışına temelden itiraz ederler. Çünkü 
Konstrüktivistlere göre, politika da dahil olmak üzere, bütün insan davranışları özneler arası 
ilişkiler üzerinden kurulur ve kendi dünyaları üzerinden algılanır (Fisher, 2006:48).  

Sonuç olarak, devletleri sosyal varlıklar olarak gören, belli değer, norm ve kurumları paylaşan 
devletlerin ‘uluslararası toplum’ oluşturduğunu düşünen İngiliz Ekolü de bugünkü 
konstrüktivist yaklaşımların öncüsü konumundadır. İngiliz Ekolü’nün Uluslararası İlişkilerin 
tarihsel, toplumsal ve kültürel boyutuna yaptığı vurgu, uluslararası toplumu oluşturan 
uluslararası kurumların varlığından, öneminden söz etmesi ve uluslararası toplumun, 
devletlerin sosyal inşası olduğunu ifade etmesi, Konstrüktivist kurama katkılarıdır (Küçük; 
2009:775).  

 

4. DIŞ POLİTİKA VE KÜLTÜR 
Dış politikanın kaynağı olarak üç farklı değişkenden bahsedebiliriz. Bunlar, kültürel hedefler, 
ideolojik amaçlar ve maddi çıkarlardır. Bu üç farklı değişken de, zaman zaman ülkelerin dış 
politikalarında etkili olabilmektedir. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti’nin, kâfirlerin; İslam 
dünyasında etkili olmamaları için dini inançtan hareket etmesi, İsrail’e karşı Arap 
mücadelesinde kültürel bir dürtüye sahip olduğunu gösterir. Bir diğer örnek ise, 1970’ler 
Almanya’sıdır. Batı Almanya, Doğu Almanya ile arasındaki keskin ideolojik farklılıklara ve 
kısıtlamalara rağmen, seyahat kısıtlamalarını hafifletmiş, aile birleşmelerinde iyileştirmeler 
yapmış ve televizyonlarının; Doğu Almanya’daki “kardeşleri” tarafından da izlenebilmesi için 
yayın yasaklarını kaldırmıştır. Bu durumda Batı Almanya’nın dış politikasının etnik 
hassasiyetler tarafından yönlendirildiği açıkça görülür. Yine Sovyet dış politika uygulamalarına 
baktığımızda ideolojinin dış politikada ne kadar etkin olduğunu görürüz. Sovyet Rusya,  
Marks’ın öngördüğü Dünya Proleter Devrimini gerçekleştirmek için stratejik olarak çok az 
öneme sahip olmasına rağmen, Endonezya gibi, Angola gibi ülkelerle yakından ilgilenmiştir. 
Benzer şekilde örnek olarak Amerika Birleşik Devletlerinin dış politikasında, demokrasi ve 
insan hakları gibi ilkelerin başat rol oynaması, ideolojinin, ABD dış politikası üzerindeki 
etkisini gösterir. Maddi çıkarların dış politika üzerindeki etkisine baktığımızda ise karşımıza 
rasyonel seçim yaklaşımı çıkmaktadır. Genel olarak Realist paradigmanın ve daha az oranda 
olsa da Liberal düşüncenin de paylaştığı şekilde, insan doğasının, güvenlik, konforlu yaşam, 
maddi yönden gelişme ve hâkim olma arzusu, insanlığın en temel değerleridir. Bu değerler, 
insanların isteklerini yansıttığından, ilgili devletlerin “ulusal çıkarları” olarak da kabul 
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edilmektedir. Dahası devletlerin amaçlarını rasyonel yollarla sürdürdüğü varsayımından 
hareket edildiğinde, dış politikada, devletlerin, bu paradigma çerçevesinde hareket etmesi 
beklenir. 1971’de Hindistan ve Pakistan arasında çıkan savaşta Hindistan, Pakistan ile Çin Halk 
Cumhuriyetinin olası ittifakını engellemek için, Sovyetler Birliği ile bir dostluk anlaşması 
imzalamıştır. Fransa’nın Almanya’dan korunmak için Ruslar ile ittifak yapması ve 1990’ların 
başında hem Sovyetler Birliği’nin hem de Çin’in bir ekonomik sistem olarak sosyalizmi terk 
etmeleri örnek olarak verilebilir.  Çünkü bu devletlerin refah ve egemenlik konusundaki 
çıkarları, Marks, Lenin ve Mao’nun düşüncelerine olan ideolojik bağlılıklarından daha güçlü 
olarak ortaya çıkmıştır (Fisher, 2006:52).  

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, devletler, dış politika kararını şekillendirirken, birçok farklı 
değişkene bağlı olarak, ideolojik, kültürel veya rasyonel bir şekilde kararlarını verebilirler. 
Burada asıl olan, hangi karar verme durumunun daha baskın olduğu değil, dış politika 
kararında, bu üç değişkenin de etkili olabileceği gerçeğidir. Bu anlamda makalenin ana 
konusunu oluşturan kültür olgusunun dış politika kararının şekillenmesindeki etkisinin diğer 
iki olgu kadar önemli olduğu varsayılmaktadır.  

Bu anlamda dış politika; Uluslararası İlişkiler disiplininin iki temel alt disiplininden biridir. 
Diğer temel alt disiplin ise Uluslararası Politikadır ki bu alt disiplin uluslararası ortamın 
yapısına, süreçlerine odaklanır. Oysaki dış politika, uluslararası sistemin temel aktörü olan 
devletlere öncelik verir. Dolayısıyla hem devletlerin uluslararası sistemde sergiledikleri 
davranışlarının hem de bu davranışları sergileyen devletlerin resmi organlarının ve 
temsilcilerinin davranışlarının incelenmesi, dış politika analizinin çalışma alanına girmektedir. 
Genel olarak dış politika, devletlerin diğer devletler ile ilişkilerinde ya da uluslararası arenada 
izlemiş oldukları yola denir. Yani başka bir ifade ile dış politika, devletlerin, uluslararası 
sistemde diğer devletlere karşı sergiledikleri davranışlardır ve tek bir yaklaşımın sınırları 
içerisine hapsedilemeyecek niteliktedir (Tayfur, 1994:113). Dış politika, devletler tarafından 
yürütülen dış ilişkilerde ortaya konulan karar, davranış ve hedeflerin tümüdür. Keza 
Christopher Hill (2003:3) dış politikayı, “uluslararası ilişkilerde devletler tarafından resmi 
olarak yürütülen ilişkilerin toplamı” şeklinde tanımlamaktadır.     

 İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle beraber, gelişmeye başlayan Uluslararası İlişkiler disiplini, 
Realist ideolojinin etkisi altında kalarak, uzun yıllar devlet ve hükümetlerin kendi başlarına 
rasyonel olarak hareket ettiği savıyla meşgul olmuştur. Rasyonellik, belli bir amaca ulaşmak 
için en iyi tercihi seçip en iyi araçları kullanmaktır. Yani aktörlerin amaçları yaptıkları 
tercihlerle ilişkilendirilmektedir. Burada amaç odaklı bir durum söz konusudur. Ancak 
kararlarda birey faktörünün öneminin vurgulanmaya başlanması, devletlerin rasyonel kar-zarar 
hesaplarının yanında, siyasal sistemin yapısının, karar alıcıların kişisel özelliklerinin de hesaba 
katılması, özellikle Realizmin en önemli dayanak noktası olan rasyonellik konusunun 
sorgulanmasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla devletlerin dış politikalarını 
çözümleyebilmek, dış politikanın farklı kaynaklarını ve belirlendiği süreçleri daha detaylı 
açıklayabilmek amacıyla ortaya konulan girişimlerin bir sonucu olarak Dış Politika Analizi 
(DPA) yaklaşımı geliştirilmiştir. DPA, dış politikanın nasıl yapıldığını araştırırken, Realizmin 
savunduğu belli başlı varsayımları reddeder. Örneğin devletin bütüncül bir aktör olarak kabul 
edilmesi, devletlerin nihai amaçlarının güçlerini maksimize etmeleri, ülkelerin iç 
dinamiklerinin dış politikayı etkilemediği ve bireyleri merkeze almayan yaklaşımlara temelden 
karşıdır. Bu bağlamda bilhassa karar verme aşamasında, karar vericilerin içinde yetiştikleri 
kültürün etkisi altında karar aldıklarını vurgulayarak, kültür kavramına ayrıca önem atfeder. 
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Dolayısıyla bir devletin dış politikasını belirleyen en temel unsurlardan biri olan kültür, siyasi, 
sosyal ve ticari hayattan aile hayatına kadar her alanda izlerine rastlanan dilin, dinin, ahlakın ve 
geleneklerin belirlediği; bir ülkede yaşayan her kesimi ilgilendiren davranış kurallarının 
bütünüdür. Kültür, bir ulusu, diğer uluslardan ayıran, onu karakterize eden tüm özelliklerdir. 
Kültürün bireyin doğumundan itibaren sosyalleşme süreci içerisinde öğrenilip içselleştirildiği 
düşünülürse, kültür kavramının doğuştan gelen bir özellik olmadığı anlaşılmaktadır. Nesilden 
nesile aktarıldığı için amaçsız değildir. Aktarılan inanç, bilgi ve geleneklerin oluşturduğu 
kültür, kişilere yaşadığı toplum içinde neler yapacaklarını, nelere inanacaklarını, nasıl 
davranacaklarını ve nasıl tepkiler vereceklerini öğretir. Nitekim kültürün tanımını yapan 
Hudson’a göre kültür, “insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü olarak ortaya 
çıkan tüm insan eserleri” olarak tanımlanmıştır (Hudson, 2006:3-4). Efegil’e (2012:196-97) 
göre kültür, bireylerin yaşadıkları toplum içinde diğer insanlara nasıl davrandıkları ve nasıl bir 
ilişki kurmak istedikleri gerçeğinden hareket ettiği için kültürel değerler ve inançlar özellikle 
problemlerin tanımı konusunda insanlara rehberlik eder. Dolayısıyla birey, siyasal karar 
mekanizması içerisindeyken, sahip olduğu kültürün etkisi altında kalabilmektedir. Ülkelerin, 
özellikle dış politikalarına yön veren liderlerin sahip oldukları kültürel değerler, hem uygulanan 
politikaları meşrulaştırır, hem de toplumun geneli tarafından kabul görür. 

Kültür kavramına, dış politikada uygulanan kararların meşrulaştırılması açısından bakıldığında, 
görünürde dini ve etnik köken ile ilgili olan dış politikaların çoğu duygusaldır. On dokuzuncu 
yüzyılda Rusya, Orta Avrupa ve Balkanlar üzerindeki etkisini artırmak için -Avusturya-
Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nu karşısına almak pahasına- Polonyalılar, Çekler, 
Slovaklar, Hırvatlar, Sırplar ve Ukraynalıların "Panslavic" duygularını harekete geçirecek 
kültürel propaganda yapmaktan çekinmemiştir. Avrupalı güçler, sömürgeciliği meşrulaştırmak 
için, putperest toplumları modernleştirme çabası içerisinde olduklarını söyleyerek dünyanın 
gözü önünde sömürgecilik faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bugün Rusya, eski İmparatorluğun 
siyasi gücünü geri kazanma arzusunu saklamak için, etnik gerekçeler ile Rus vatandaşlarını 
koruma bahanesiyle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız hale gelen devletlerin 
iç işlerine karışmayı kendisinde hak görmektedir (Fisher, 2006:56). 

Özetle kültürel bahaneler, çıkar yönelimli dış politikalarında kamuoyu desteğini almak için 
devletler tarafından kullanılabilmektedir. Bunların en önemlilerinden biri İkinci Dünya 
Savaşında, Komünist Sovyetler Birliği’nin Alman saldırılarına karşı toplumsal destek sağlamak 
amacıyla, milliyetçiliğe ve dine karşı olan tutumundan vazgeçerek Rus Ortodoks Kilisesini 
yeniden canlandırmasıdır. Bir başka örnek ise Körfez Savaşı arifesinde laik Baascı Saddam 
Hüseyin’in hem kendi toplumundan hem de diğer İslam ülkelerinden destek almak adına, Irak 
bayrağının üzerine İslam inancının önemli sembollerinden olan “Bismillah” kelimesini 
yazdırmasıdır. Ayrıca camilerde dua edip bunu bütün Irak halkına göstermesi kültürel kodların 
devletler için ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesidir (Fisher, 2006:56). 

Valerie M. Hudson ve Christopher S.Vore’in de belirttikleri gibi, karar alıcı konumundaki birey 
ya da bireylerin kişisel özelliklerinin izlenen dış politikadan ve alınan kararlardan ayrı ve 
bağımsız olduğu düşünülemez. Bilhassa karar alma sürecinde, mevcut durumun 
algılanmasından, kararın uygulanmasına kadar, her şey, karar alıcının kişisel özelliklerinden 
etkilenmektedir (Hudsan, 2008:217-8). Bu nedenle Hudson’a göre yapılan çeşitli araştırmalar, 
kendi sosyo-psikolojik yapısı, karakteri, yüksek stres, yüksek belirsizlik oranı, soğukkanlılığı, 
doğuştan sahip olduğu baskın liderlik özellikleri, inancı, siyasi ve kültürel değerlerinin dış 
politika kararlarının anlaşılması açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır 
(Hudson, 2008:20).Buna ilaveten Hudson bir ulusal sosyalizasyon sürecinin olduğunu ve ulusal 
rolün algılanma biçiminin, yani nasıl algılandığının da toplumsal karakter tarafından 
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etkilendiğini belirtir (Went, 2012:15). İnsan topluluğuna ait yapılar maddi güçlerden ziyade, 
öncelikle ortak düşünceler tarafından belirlenir. Maksatlı aktörlerin kimlik ve çıkarları doğa 
tarafından verili olmaktan çok, bu ortak düşünceler tarafından inşa edilmektedir. Bunun anlamı, 
farklı sosyalizasyon (toplumsallaşma) süreçlerinin, farklı ulusal davranış biçimlerine neden 
olabileceğidir. Böylece sosyalizasyon, insanı, zaman geçtikçe içinde doğup büyüdüğü ve 
yetiştiği çevrenin (toplumun) kültürel kurallarını, önceliklerini ve değerlerini öğrenerek ve 
bunları içselleştirerek sosyal bir varlık haline gelmesine neden olmaktadır. Genel olarak 
sosyalizasyon bir süreci işaret eder. Bireysel olarak, grupların ve toplumun az çok etkili üyeleri 
olarak katılımlarını sağlayan bilgi, beceri ve eğilimleri için kullanılır. Sosyalizasyon sadece 
çocukluk dönemi öğrenmesini değil yaşam boyu öğrenmeyi kapsar (Golsin, 1971:2).   
Bu süreç ile birlikte bireyler bir taraftan kimliklerini kazanırlar, diğer taraftan ise kültürlerini 
kuşaktan kuşağa aktarırlar. Dolayısıyla toplumsallaşan birey, toplumun bir üyesi haline gelerek, 
karar alma aşamasında üyesi olduğu ulusun özelliklerini göz önünde bulundurur (Bozkurt, 
2007:45). 

Valerie Hudson, Dış Politika Analizi isimli eserinde, kültürün bağımsız bir değişken olarak 
etkisinin ön plana çıktığından ve insanların üyesi oldukları ve yetiştikleri toplumdan aldıkları 
kültürel miras ve toplumsallaşma sürecinin karar alma sürecini etkilediğinden bahsetmektedir. 
Kültürel farklılıklar, karşılaşılan sorunların çözümünde, bilişsel farklılıklardan dolayı, farklı 
yöntemlerin tercih edilmesine neden olmaktadır. Hudson’a göre kültür, hem karar alıcının 
bilişsel yapıları üzerinde etkilidir, hem de bürokratik kurumlar gibi çeşitli toplumsal kurumları 
şekillendirmekte belirleyici rol oynamaktadır (Hudson, 2005:24-30). Liderlerin dış politika 
kararlarını vermelerinde, bürokratik geleneklerin, kültürel değerlerin etkileri gözle görülür 
düzeyde görülmektedir (Kangas, 2006:215) Toplumsal ve ulusal özelliklerin dış politika 
üzerindeki etkilerine ilaveten ülkelerin sahip oldukları yönetim tercihlerinin karar alıcıların 
maruz kaldıkları çevrenin bir parçası olarak görüldüğü konusu da, ayrıca Hudson tarafından 
işlenen konulardandır. Özellikle demokrasiden yana tavır koyan ülkelerin, diğer devletler ile 
olan ilişkilerinde bireysel ve mülkiyet haklarına, siyasi ve ekonomik çoğulculuğa ve de 
karşılıklı işbirliğine önem verdiklerinden dolayı daha başarılı olduğunu söylemektedir 
(Hudson, 2008:26).     

Son olarak, Hudson karar alıcıların psikolojik ve sosyal etkilere maruz kaldıkları çevrenin bir 
parçası olarak görülebileceğini belirterek, uluslararası sistemin de dış politika üzerinde farklı 
etkiler gösterdiğini vurgulamıştır. Dünyadaki mevcut kutupların sayısı,  kutuplar arasındaki güç 
dağılımı ve oyunu kurallarına bağlı kalarak oynama durumu toplumsal ve ulusal özellikler ile 
birleşerek, dış politika konusunda, karar alıcılar üzerinde bir etkiye sahip olmaktadır (Hudson, 
2005:13). 

 

SONUÇ 
Sonuç olarak kültür günümüz dünyasında hem siyaset bilimi açısından hem de dış politika 
açısından merkezi bir kavram durumundadır. Kültür, zaman zaman devletlerin iç ve/veya dış 
politikada kararların alınma süreçlerinde nihai bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durumlarda devletlerin karar vericileri tarafından rasyonel kararlar alınmak yerine, kültürel 
hedeflere bağlı olarak kararlar verildiği görülmektedir. Bununla beraber aynı zamanda karar 
vericiler vermiş oldukları kararlar için toplumsal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu gibi 
zamanlarda siyasilerin kültür olgusunu meşrulaştırıcı bir araç olarak kullandıkları 
görülmektedir. Kültür olgusu iç ve/veya dış politikada ister nihai bir hedef olarak, ister 
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meşrulaştırma aracı olarak kullanılsın; her iki durumda da devletlerin siyasi karar alma 
süreçlerinde etkili olduğu gözükmektedir.    
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