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ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ?
Mahmut Akbolat* Ayhan Durmuş Özgün Ünal Hümeyra Şahin
Özet
Çalışmanın Amacı: Sağlık sektöründe çalışan personelin zamanı verimli kullanıp kullanamadıklarını, zaman
yönetimi ile motivasyonarasında ilişki olup olmadığını ve sağlık çalışanlarının zaman yönetimi becerilerinin
motivasyon üzerinde etkisini araştırmaktır.
Yöntem:Çalışma,2016 yılında Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaaday memur olarak
çalışmakta olan ve oryantasyoneğitimine katılan 224 sağlık çalışanının tamamıüzerinde gerçekleştirildi. Veriler,
için Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Ölçeği ile Gagneve arkadaşları (2010)
tarafından geliştirilen İşte Motivasyon Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel
yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanıldı.
Bulgular ve Sonuç: Çalışmanın bulgularına göre, zaman yönetimi ile motivasyon arasında (r=0,345) pozitif
yönlü ilişki vardır. Zaman yönetiminin motivasyon üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır (β=0,328). Sonuç
olarak, sağlık çalışanlarının zaman yönetimi ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı ilişki vardır ve zaman
yönetimi motivasyon düzeylerini artırmaktadır. Bundan dolayı, sağlık kuruluşları çalışanlarını motive etmek için
verimli bir zaman yönetimi modeli kullanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Motivasyon, Sağlık Çalışanı

DOES TIME-MANAGEMENT AFFECT MOTIVATION?
ABSTRACT
Purpose of Study: It is to investigate whether the staff working in the health sector are able to use time
effectively, whether they are motivated by time management and whether time management has an effect on
motivation.
Method: The work constitutes the whole of 224 health workers participating in the training as Sakarya
provincial public hospitals candidates in 2016.Data were collected by Time Management Scale developed by
Britton and Tesser (1991) and Motivational Scale at Work developed by Gagne et al. (2010). In the analysis of
the data, descriptive statistical methods, correlation and regression analyzes were used.
Findings and Conclusion: According to the analysis results, there is a positive relationship between time
management and motivation (r = 0,345). Time management has a positive effect on motivation (β = 0.328). As a
result, there is a significant relationship between the time management and motivation levels of health workers
and time management increases motivation levels. Therefore, healthcare organizations must use an efficient time
management model to motivate their employees.
Key Words: Time management, motivation, health employee
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I. GİRİŞ
Zaman günümüz iş dünyasında üretim faktörleri kadar önem kazanmıştır. Doğada
bulunan birçok kaynaktan farklı olan, gittiği zaman bir daha geri döndürülemeyen,
depolanamayan, yeniden üretilemeyen zamanı etkin yönetmek ve onu planlı yaşamak hem
organizasyonlar hem de bireyler açısından son derece önemlidir (Yılmaz ve Aslan, 2002:
25).İkamesi olmayan zamana yapılabilecek tek müdahale ise onu etkin kullanmak olarak
görülmektedir.
Zaman yönetimi kişinin özel ve profesyonel yaşantısındaki amaçlarına ulaşabilmesi için
planlama, organize etme ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonlarını bireysel faaliyetlerine
uygulaması olarak tanımlamaktadır (Dornan ve Maxwel, 1997:5). Bir başka tanıma göre ise
hayati öneme sahip öncelikler arasında seçim yaparak hedefler belirlemek ve gücümüzü onları
sonuçlandırmak için yöneltmektir (Efil, 1996);yani zamanın etkin kullanılması yapılacak
işlemlerden önceliği yüksek olanın doğru belirlenmesine bağlıdır (Tutar, 2011: 13-14). Tüm
bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi zaman yönetimi bireyin zamana hükmetmesi değil,
zamanla bir nevi anlaşma yapmasıdır.
Zaman yönetiminde başarılı olan bireyler, hem özel faaliyetlerine daha fazla zaman
ayırabilirler hem de meslek ve iş yaşamlarındaki amaçlarına etkili ve verimli şekilde
ulaşabilirler (Kocabaş ve Erdem, 2003: 192). Çeşitli çalışmalarda zaman yönetiminin
bireylerin stres düzeylerini azalttığı ve iş doyumlarını artırdığı belirtilmektedir (Kocabaş ve
Erdem 2003: 193; Elsabahy et al., 2015: 41; Nasri et al, 2013: 7; SahitoandVaisanen; 2017:
215).
Motivasyon, örgüt içerisinde birçok tutum ve davranışın geliştirilmesinde etkisi olan bir
kavramdır ve bir araç olarak uygulanıldığında, örgütsel başarıya ulaşmada rol oynamaktadır
(Atilla, 2017: 23). Bu nedenle motivasyon yönetimler açısından oldukça önemli bir konudur
(Ergül, 2005: 68 ). Motivasyon, bireylerin kendi istekleriyle, bir amaç doğrultusunda
davranmaları olarak tanımlanmaktadır (Özdemir ve Muradova, 2008: 147). Özetle
motivasyon harekete geçmek için bireylere enerji verir, belirli bir amaca yönelmek için
davranışları yönlendirir ve çaba sarf ettirir (Riggio, 2003:184).
Örgülerin amaçlarına ulaşılabilmesi için, çalışanların yüksek iş performansı ile
çalışmaları gerekmektedir (Ağırbaş vd, 2005: 328). İş performansı ise motivasyon ile
doğrudan ilişkilidir (Khan, 2012:84; Zameer et. al. 2014:297). Bu nedenle çalışanların
motivasyonlarının arttırılması ve motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi örgütler
açısından son derece önemlidir.
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Alan yazınında motivasyonun zaman yönetimi becerisini etkilediğine dair bulgulara
rastlanmıştır (GreenveSkinner, 2005:124; Francis-SmytheveRobertson, 1999:333);fakat
bireylerin zaman yönetimi becerilerinin motivasyonları üzerinde ne gibi bir etkisi olduğuna
dair herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buna karşılık zaman yönetimi becerilerinin
bireylerin hem özel hem de iş yaşantısındaki amaçlarına ulaşmasına sağlayacağı olumlu
katkının (Çağlıyan ve Göral; 2009: 175) kişileri motive edebileceği düşünülmektedir. Bu
düşünceden hareketle çalışma, Sakarya ili kamu hastanelerinde çalışan bireylerin zaman
yönetimi becerileri ve motivasyon algıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

II. YÖNTEM
Çalışmanın evrenini Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünde ve bağlı kuruluşlarda aday memur
oalrak çalışmakta olanve oryantasyon eğitimi alan 224 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.
Çalışmada örneklemseçilmeden çalışanların tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü,
Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Ölçeği (Time-Management
Questionnaire)’nden oluşmaktadır. 3 boyut ve 18 ifadeden oluşan ölçeğin Türkçe geçerlilik ve
güvenilirliği araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Ölçeğin toplamından alınabilecek
maksimum puan 90 olup minimum puan 18’dir. 46’nın altındaki puanlar düşük, 46 ve 58
arasındaki puanlar orta, 58’in üstündeki puanlar yüksek zaman yönetimi becerilerine sahip
olduğunu göstermektedir (Ghiasvand et al., 2017: 3680). İkinci bölüm Gagneve arkadaşları
(2010) tarafından geliştirilen veAkbolat ve Işık (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan İşte
Motivasyon Ölçeği (TheMotivation at WorkScale-MAWS)’nden oluşmaktadır. Ölçek dört
boyut ve 12 sorudan oluşmaktadır. Kullanılan ölçekler 5’li Likert yapıda, 1=Kesinlikle
Katılmıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde tasarlanmıştır. Anketin son bölümü
katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik soru formundan
oluşmaktadır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon
analizlerinden yararlanılmıştır. Analizler %95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın sadece Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan ve
aday memurluk süresi sonunda eğitim alan memurlarla sınırlı olması çalışmanın kısıtını
oluşturmaktadır.
Çalışmada, zaman yönetimi ve motivasyon arasındaki ilişkiyi ve zaman yönetiminin
motivasyona etkisini incelemek amacıyla Şekil 1’deki model geliştirilmiştir.
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Kısa Süreli Planlama

Zaman Tutumu

Uzun Süreli Planlama

ZAMAN
YÖNETİMİ
Etki
İlişki

H2

H1

MOTİVASYON

Özdeşleşmiş
Düzenleme

İçsel
Motivasyon

İçe Yansıtılmış
Düzenleme

Dışsal
Düzenleme

Şekil 1: Araştırma Modeli
Modele dayalı olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Zaman yönetimi becerisi ve motivasyonalgısı arasında anlamlı ilişki vardır.
H2: Zaman yönetimi becerisinin motivasyonalgısı üzerinde anlamlı etkisi vardır.
Ölçeklerin Güvenirlik ve Geçerlilik Analizleri
Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenirliğini test etmek amacıyla
Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Zaman Yönetimi ölçeğinin
Cronbach’s Alpha değeri 0,805, faktörlere ilişkin güvenirlik değerleri ise; kısa süreli planlama
için 0,892, zaman tutumu için 0,777 ve uzun süreli planlama için ise 0,636 bulunmuştur. İşte
Motivasyon ölçeğinin tamamının Cronbach’s Alpha değeri 0,908, faktörlerin güvenirlik
değerleri ise; özdeşleşmiş düzenleme için 0,871, içsel motivasyon için 0,855, içe yansıtılmış
düzenleme için 0,774, dışsal düzenleme için ise 0,750 bulunmuştur. İşte Motivasyon ölçeğinin
Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında da CronbachAlpha değeri 0,904, faktörlere ait
değerler ise; özdeşleşmiş düzenleme için 0,919, içsel motivasyoniçin 0,884, içe yansıtılmış
düzenleme için 0,788 ve dışsal düzenleme 0,689 olarak bulunmuştur (Akbolat ve Işık, 2012:
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113,114). Bu çalışmada, motivasyon ölçeği vealt boyutlarınailişkin elde edilen değerler
Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin yapıldığı çalışmayla uyumluluk göstermektedir.
Araştırma kapsamında kullanılan işte motivasyon ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve
güvenirlilik çalışması Akbolat ve Işık (2012) tarafından yapıldığı için bu çalışmada
yalnızcadoğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Zaman yönetimi ölçeğinin ise geçerlilik
analizini yapmak amacı ile keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Keşfedici
faktör analizinde verilerin uygunluğu Kaiser-MeyerOlkin (KMO) katsayısı ve
BarlettSphericidity Testi (BST) ile incelenmiştir. Çalışmada zaman yönetimi ölçeğinin KMO
katsayısı 0,856 bulunmuştur. Ölçeğin BST sonucu anlamlıdır. Keşfedici faktör analizi
sonucunda, orijinali 3 boyuttan oluşan zaman yönetimi ölçeği, bu çalışmada da 3 boyut
altında toplanmıştır. Ancak, orijinal ölçekte “Yılın her çalışma dönemi için bir dizi hedeflerim
vardır.” ve “Yakın zamanda tamamlanması gereken bir iş olmasa bile, işlerimi bitirmek için
düzenli bir şekilde çalışmaya devam ederim.” ifadeleri orijinal çalışmada uzun süreli planlama
faktörü altında yer almasına karşılık, bu çalışmada kısa süreli planlama faktörü altında
toplanmıştır. Bu nedenle bu iki ifade ölçekten çıkartılmıştır.Ölçeğin açıklanan toplam
varyansı %56,761 olup; faktörlere ilişkin açıklanan varyanslar ve faktör yükleri Tablo 1’de
görülmektedir.
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Tablo 1.
Zaman Yönetimi Ölçeğin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örnekleme Yeterliliği Ölçüsü
Approx. Chi-Square
df
Bartlett'in Küresellik Testi
p
Açıklanan Toplam Varyans

Uzun Süreli
Planlama

Zaman Tutumu

Kısa Süreli Planlama

Her gün planlama için zaman harcarım.
Çalışma günlerimde yapmak zorunda olduğum faaliyetlerin bir
programını yaparım.
Güne başlamadan önce o günü planlarım.
Bir sonraki hafta süresince başarmak istediğim net bir fikrim
vardır.
Her gün kendim için bir takım hedefler belirlerim.
Her gün yapmak zorunda olduğum faaliyetlerin bir listesini
yaparım.
Önceliklerimi belirler ve belirlediğim sıralamaya uyarım.
Ortalama bir çalışma gününde zamanımı yapmak zorunda
olduğum işlerden daha çok kişisel bakımım için harcarım.(T)
Fayda sağlamayan alışkanlık veya aktivitelere devam ederim.(T)
Kendi zamanımın sorumluluğunu tam olarak yerine getirdiğime
inanıyorum.
Kendi zamanımı yönetme konusunda kendimi geliştirmem
gerektiğine inanıyorum.(T)
Zamanımı yapıcı bir şekilde kullanırım.
İnsanlara hayır demekten nefret ettiğim için sık sık işlerimi,
engelleyen rutin işlerle uğraşırım.(T)
Yapmam gereken bir kaç iş olduğunda, her bir işi bir parça
yapmanın en iyi yol olduğunu düşünüyorum.
Genel olarak üzerinde çalıştığım şeylerden daha ziyade masamdaki
her şeyi açık tutarım.
Önemli bir raporun son teslim gününden bir önceki gece hala
üzerinde çalışmaya devam ederim.

Faktör
Yükü

Açıklanan
Varyans

Boyutlar/İfadeler

0,856
1315,659
120
0,000
56,761

0,823

27,735

0,805
0,802
0,754
0,752
0,745
0,740
0,744

17,695

0,726
0,715
0,680
0,583
0,578
0,754

11,331

0,738
0,711

(T=Ters İfade)Özdeğerler: Kısa Süreli Planlama: 5,348; Zaman Tutumu: 3,262; Uzun Süreli Planlama: 1,268

Araştırma kapsamında zaman yönetimi ve işte motivasyonölçeğinin doğrulayıcı faktör
analizini yapmak için SPSS Amos programından yararlanılmıştır. Tablo 2’de ölçeklerin bazı
uyum iyiliklerine ilişkin alt ve üst değerleri ve çalışmada kullanılan zaman yönetimi ve
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motivasyon ölçeklerinin uyum iyiliği değerleri görülmektedir. Buna göre, ölçek değerleri
kabul edilebilir düzeyde uyum iyiliğine sahiptir ve araştırmada kullanılabilir niteliktedir.Tüm
bu indeks değerleri incelendiğinde zaman yönetimi ve işte motivasyon ölçekleriiçin elde
edilen uyum iyiliklerinin kabul edilebilir seviyede olduğu söylenebilir.
Tablo 2.
Bazı Uyum İyiliği İndisleri Kabul Aralıkları ve Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri
Uyum Ölçütleri
X2/sd
RMSEA
NFI
CFI
GFI
AGFI

İyi Uyum
0≤ X2/sd≤2
0<RMSEA<0,05
0,95≤NFI≤1
0,97≤CFI≤1
0,95≤GFI≤1
0,90≤AGFI≤1

Kabul Edilebilir Uyum
2≤ X2/sd≤4
0,05≤RMSEA≤0,08
0,90≤NFI≤0,95
0,95≤CFI≤0,97
0,90≤GFI≤0,95
0,85≤AGFI≤0,90

ZY
1,49
0,04
0,89
0,96
0,92
0,90

İM
2,69
0,08
0,93
0,96
0,92
0,86

(ZY=Zaman Yönetimi; İM=İşte Motivasyon)
Kaynak: Tezcan, 2008: 43; Meydan ve Şeşen, 2015: 37; Karagöz, 2017: 466

III. BULGULAR
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; katılımcıların %63,4’ü
kadın ve %36,6’sı ise erkek çalışanlardan oluşmakta olup,bunların %75,4’übekâr, %24,6’sı
evlidir. Çalışmaya katılanların eğitim durumuna göre çoğunluğu lisans (%42,9) mezunudur ve
çalışmaya 94 hemşire (%42), 51 idari personel (%22,8), 32 doktor (%14,3), 28
tekniker/teknisyen (%12,5) ve 19 diğer sağlık çalışanı†(%8,8) katılmıştır. Katılımcıların yaş
ortalaması 26,65 ve mesleki çalışma süresi ortalaması2,17 yıldır.
Tablo 3’te zaman yönetimi ve işte motivasyon arasındaki ilişkiler ve değişkenlere
katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamaları görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere,
katılımcıların zaman yönetimi algıları orta seviyede (3,230,50), motivasyon algıları ise
yüksek seviyede (4,091,13) bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre, zaman yönetimi ile
motivasyon arasında (r=0,345) pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır (p<0,01). Zaman yönetimi
ile motivasyonun alt boyutlarından özdeşleşmiş düzenleme (r=0,334), içsel motivasyon
(r=0,323) ve içe yansıtılmış düzenleme (r=0,331) arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki
bulunmasına karşılık (p<0,01); dışsal düzenleme (r=0,107) arasında anlamlı ilişki
bulunmamaktadır (p>0,05). Benzer şekilde, zaman yönetiminin alt boyutlarından kısa süreli
planlama ile motivasyonun alt boyutlarından özdeşleşmiş düzenleme (r=0,280), içsel
motivasyon (r=0,298) ve içe yansıtılmış düzenleme (r=0,275) arasında pozitif yönlü ve
†

Diyetisyen, eczacı, fizik tedavi uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı
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anlamlı ilişki bulunmasına karşılık (p<0,01); dışsal düzenleme (r=0,090) arasında anlamlı
ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Zaman tutumu ile motivasyonun alt boyutlarından içe
yansıtılmış düzenleme (r=0,181) ve özdeşleşmiş düzenleme (r=0,180) arasında anlamlı ilişki
bulunmasına karşılık (p<0,01); diğer boyutlar arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır.
Ayrıca, uzun süreli planlama boyutu ile işte motivasyon ve alt boyutları arasında anlamlı
ilişkiye rastlanmamıştır. Bu bilgiler esas alınarak “H1: Zaman yönetimi ve motivasyon
arasında anlamlı ilişki vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 3.
Zaman Yönetimi ve Motivasyon Arasındaki İlişki ve Aritmetik Ortalamalar
Kısa Süreli Planlama (1)
Zaman Tutumu (2)
Uzun Süreli Planlama (3)
Zaman Yönetimi (4)
Özdeşleşmiş Düzenleme (5)
İçsel Motivasyon (6)
İçe Yansıtılmış Düzenleme (7)
Dışsal Düzenleme (8)
Motivasyon (9)

1
1
,123
,168*
,895**
,280**
,298**
,275**
,090
,297**

2

3

4

1
-,352**
,426**
,180**
,117
,181**
,015
,158*

1
,289**
,057
,069
,031
,085
,072

1
,334**
,323**
,331**
,107
,345**

5

6

7

8

1
,791** 1
,617** ,676** 1
,366** ,446** ,430** 1
,868** ,905** ,842** ,643**

A.O S.S
3,19 0,89
3,46 0,64
2,86 0,92
3,23 0,50
4,01 1,48
3,81 1,47
4,68 1,43
3,86 1,10
4,09 1,13

** p<0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon, * p<0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon

Tablo 4’ te zaman yönetimi ölçeğinin orta ve yüksek düzey zaman yönetimi becerilerine
sahip sağlık çalışanlarının zaman yönetimi ile motivasyondüzeyleri arasındaki ilişkiye dair
bulgular yer almaktadır. Fakat düşük düzey zaman yönetimi becerisine sahip sağlık çalışanı
olmadığından analiz kapsamına alınmamıştır. Çalışmada zaman yönetimi ölçeği 3 boyuttan ve
16 ifadeden oluştuğu için katılımcıların zaman yönetimi becerilerini ölçmede kullanılan puan
minimum 16, maksimum 80 olmuştur. Orijinal çalışmadaki, değerlendirmeye uygun şekilde
yapılan sınıflamada 40 puan ve altı zayıf, 41-53 puan aralığı orta, 54 ve üzeri ise yüksek
zaman yönetimi becerisine sahip olduğu kabul edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara
göre katılımcıların 22’si (%,9,8) düşük, 110’u (%49,1) orta ve 92’si (%41,1) yüksek düzeyde
zaman yönetimi becerisine sahiptir. Tablo 4’te görüldüğü gibi, analiz sonuçlarına göre, düşük
ve orta düzey zaman yönetimi becerisine sahip çalışanların zaman yönetimi ile motivasyon
düzeyleri arasında anlamlıilişki bulunmamıştır (p>0,05). Yalnızca yüksek düzeyde zaman
yönetimi becerisine sahip olan çalışanların zaman yönetimi ile motivasyon düzeyleri arasında
(r=0,224) pozitif yönlü güçlü ilişki bulunmuştur (p<0,05). Buna göre zaman yönetimi becerisi
geliştirilen çalışanların motivasyonlarının da gelişeceği söylenebilir.
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Tablo 4.
Düşük, Orta ve Yüksek Düzey Zaman Yönetimi Becerilerine Katılımcıların Beceri
Düzeyleri ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular
Düşük Düzeyde Zaman
Yönetimi Becerisi (n=22)

Orta Düzeyde Zaman Yönetimi
Becerisi (n=110)

Motivasyon
Zaman
Yönetimi

Yüksek Düzeyde Zaman
Yönetimi Becerisi (n=92)

Motivasyon
Zaman
Yönetimi

0,378

0,073

Motivasyon
Zaman
Yönetimi

0,224*

* p<0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya koyulduktan sonra, bu
ilişkilerin etkilerini test etmek amacıyla regresyon modeli geliştirilmiştir. Zaman yönetiminin
motivasyon üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan regresyon analizi Tablo 5’ te
görülmektedir. Model istatistiksel açıdan anlamlıdır (F=26,757; p=0,000). Zaman yönetiminin
motivasyon üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır (β=0,328). Modele göre zaman yönetimi
motivasyonunun açıklama etkisi %10,8 bulunmuştur. Bu bulgulara göre, zaman
yönetimindeki olumlu bir değişimin motivasyonu da olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.
“H2: Zaman yönetiminin motivasyon üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 5.
Zaman Yönetiminin Motivasyon Üzerindeki Etkisine Dair Bulgular
Bağımsız
Değişken

Bağımlı
Değişken

Sabit
Zaman
Yönetimi
Motivasyon
R=0,328

Standartlaştırılmamış
Değerler
B
S.H.
1,709
0,466
0,737
0,143
2
R =0,108

Standartlaştırılmış
Değerler
Beta
0,328
F = 26,757

t

p

3,667 0,000
5,173 0,000
p= 0,000
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IV. SONUÇ
Sağlık kuruluşları açısından zaman önemlidir; çünkü sağlık kuruluşları ile insan sağlığı
doğrudan ilişki içerisindedir ve zamanın iyi yönetilmemesi insan yaşamını tehdit edebilecek
sonuçlar doğurabilir (Erdem, 1997: 10). Bu nedenle sağlık kuruluşları açısından zamanın
planlanarak etkin ve verimli kullanılması ve devam etmesi gereken süreç haline getirilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışma ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlık kuruluşlarda aday memur olarak
çalışan personelin zamanı verimli kullanıp kullanamadıklarını, zaman yönetimi becerileri ile
motivasyonalgıları ilişkisi ve zaman yönetimi becerilerinin motivasyon algısı üzerinde
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların zaman
yönetimi algıları orta seviyede ve motivasyon algıları yüksek seviyededir. Bu bulgular zaman
yönetimi için Ghiasvandve arkadaşları (2017), Başak ve arkadaşları (2008), Britton ve Tesser
(1991)’ in çalışmaları ve motivasyon için Gagneve arkadaşları (2015) ileKüçükler ve Mergen
(2015)’ in çalışmaları ile uyumluluk göstermektedir.
Çalışmanın sonuçlarına göre, zaman yönetimi ile motivasyon arasında pozitif yönlü
düşük seviyede ilişki tespit edilmiştir.Ghiasvand ve arkadaşlarının (2017:3680) hemşirelik
öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ile
motivasyon algıları arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.Bu sonuç
çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir.Çalışanların zaman yönetimi becerilerinin
motivasyonlarını etkilediği sonucu çalışmanın bir diğer sonucunu oluşturmaktadır. Sağlık
çalışanlarının zaman yönetimi becerisine sahip olması onların yapacakları işlemleri zaman
baskısı altında olmadan yapmalarına dolayısıyla daha az hata yapmalarına olanak sağlar.
Çalışmanın sonuçlarına göre, uzun süreli planlama alt boyutu ile motivasyon ve
motivasyon alt boyutları arasında ilişki tespit edilmemiştir. Ancak kısa süreli planlama ile
motivasyon ve motivasyonun alt boyutları olan içsel motivasyon, özdeşleşmiş düzenleme, içe
yansıtılmış düzenleme arasında ilişki bulunmuş olup dışsal düzenleme arasında ilişki
bulunamamıştır. Bu sonuçlar araştırmanın yapıldığı sektörün sağlık sektörü olması,
katılımcıların ise yöneticiler yerine doktor hemşire gibi uzun vadeli iş planları yapmayan
çalışanlardan oluşması nedeniyle olağan görülmektedir. Sağlık çalışanlarının yapmış oldukları
işlemler kısa süreli planlamalar gerektiren işlemler olduğu için, hastanın iyileşmesinin
sağlanması durumundakendilerini tatmin edebilirler ve motive olmuş hissedebilirler. Uzun
süreli planlamalar yapmak sağlık çalışanları için pek mümkün görünmemektedir; çünkü
hastaların almış oldukları sağlık hizmetinin tüketimi rastlantısal ve ertelenemezdir.

10

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Çalışmanın bir diğer sonucuna göre, yüksek seviyede zaman yönetimi becerisine sahip
sağlık çalışanlarının zaman yönetimi ve motivasyonalgıları arasındaki ilişki, orta seviyede
zaman yönetimi becerisine sahip sağlık çalışanlarınkinden daha güçlüdür. Buna göre,
katılımcıların zaman yönetimi becerilerinin artırılmasının motivasyonları üzerinde de olumlu
bir artışın olacağınıgöstermektedir.
Bu sonuçlara göre, sağlık kuruluşlarının 24 saat hizmet vermesi ve sağlık hizmetinin
tüketiminin rastlantısal olması, ikamesinin olmaması ve ertelenemez olması nedeniyle sağlık
kuruluşları hastaların sağlığı için verimli bir zaman yönetimi modelini uygulaması
gerekmektedir. Bu nedenle sağlık yöneticilerine, çalışanlarının zaman yönetimi
becerilerinigeliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemeleri önerilmektedir. Bunun sonucunda
sağlık çalışanlarının zamanlarını iyi yönetmeleri, motivasyonlarını artıracağı gibiçalışanların
ve kurumun performansını da artıracaktır.
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İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ve
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI1
Ediz ENGİN
Agah Sinan ÜNSAR
Adil OĞUZHAN
Özet
Günümüzde iş hayatı ile özel hayat iç içe geçmiş durumdadır. Kendini güvende hisseden, işi ile duygusal bağ
kurabilen, aidiyet duygusu yüksek işgörenlerin verimliliklerinin arttığı görülmektedir. Bu sebepten işletmelerin,
rekabet üstünlüğü sağlamak için insan unsuruna verdikleri önem giderek artmaktadır. Örgütsel desteğin, işgören
ile işveren arasında olan fayda alışverişindeki rolü ön plana çıkmaktadır. Örgütsel bağlılığı ve iş tatmini yüksek
işgörenlerin örgütlerine kattıkları değerin ortaya konması sonrasında bu kavramlar üzerine yoğunlaşılmış ve
örgütsel destek kavramı sorgulanmaya başlanmıştır. Birer maliyet unsuru olarak gözükse de örgütlerin
ekonomik, sosyal ve duygusal olarak sağladıkları desteklerin işgören tarafından algılanışı doğru analiz edildiği
sürece verimlilik artışının sağlanabildiği gözlemlenmiştir.
Çalışmada işgörenlerin algıladıkları örgütsel desteğin iş tatminlerine ve örgüte bağlılıklarına etkisinin farklı
sektörlerde karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve örgütsel bağlılık
yargılarının demografik özelliklere göre farklılıklarının tespiti ve örgütsel destek algılamasının işgörenin iş
tatmini ve örgüte bağlılığına etkisinin ortaya konması yöneticilere kıt kaynakları etkin kullanmaları ve buna
uygun insan kaynakları politikaları geliştirmelerinde yol gösterici olacaktır.
Araştırma ile ilgili olarak çeşitli çalışmalardan elde edilen ölçekler bir araya getirilerek “örgütsel desteğin iş
tatmini ve örgütsel bağlılığa etkilerini” ölçmeye dönük bir anket oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda örgütsel
bağlılığın alt boyutlarından normatif bağlılık ile algılanan örgütsel desteğin alt boyutlarından olan duygusal
destek ve sosyal destek arasındaki ilişkinin pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu
görülmüştür. Aynı şekilde, algılanan örgütsel desteğin alt boyutlarından duygusal destek ile sosyal destek
arasında pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Duygusal
desteğin, iş tatmininin alt boyutlarından dışsal tatmin ile de pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Sosyal desteğin de iş tatmininin alt boyutlarından dışsal tatmin ile pozitif
yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. İş tatmininin alt boyutları olan
içsel tatmin ve dışsal tatmin arasında da pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel destek, iş tatmini, örgütsel bağlılık, sanayi sektörü, hizmet sektörü
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EFFECTS OF EMPLOYESS ORGANİZATİONAL SUPPORT PERCEPTİON ON
JOB SATİSFACTİON AND ORGANİZATİONAL COMMİTMENT: A FİELD
RESEARCH
Abstract
Nowadays business life and private life are intertwined. It is obviously seen that a worker who feels secure and
has a emotional tie with his/her job, has higher productivity.To have competitive advantage, importance to
human factor for entreprises is getting more and more.Orgazitional support comes to forefront between
employee and employer’s benefit relation.After releasing value of workers who are well satisfied and
conscientious, these terms became more important and term of organizational support has beginned to be
questioned. Even though it seems as a cost element, it is observed that as long as economic ,social and emotional
supports of employees are analyzed correctly , productivity will be higher.
The aim of this study is to compare the effects of perceived organizational support on job satisfaction and
commitment to the organization in different sectors. Determining the differences of perceived organizational
support, job satisfaction and organizational comitment according to demographic characteristics, and
demonstrating the effect of organizational support perception on employees’ job satisfaction and organizational
commitment, will guide managers to use scarce resources effectively and develop human resources policies
accordingly.
A scale was developed with the aim of measuring ‘the effects of organizational support on job satisfaction and
organizational commitment’ by bringing together different scales that have been used in various related studies.
As a result of the study it has been found that there is a positive, strong and statistically meaningful relationship
between normative commitment, a sub-dimension of organizational commitment, and emotional support and
social support, the sub-dimensions of perceived organizational support. It has also been found that the
relationship between emotional support and social support, both sub-dimensions of perceived organizational
support, is positive, strong and statistically meaningful. The relationship between emotional support and
extrinsic satisfaction, a sub-dimension of job satisfaction, has also been found to be positive, strong and
statistically meaningful. It has been found that the relationship between social support and extrinsic satisfaction,
a sub-dimension of job satisfaction, is positive, strong and statistically meaningful. Intrinsic and extrinsic
satisfactions, both sub-dimensions of job satisfaction, have also been found to have a positive, strong and
statistically meaningful relationship.
Key Words: Perceived organizational support, job satisfaction, organizational commitment, industrial sector,
service sector
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GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, hammadde ve işgücü kaynaklarının
farklılaşması, iş dünyasında rekabeti arttırarak, yöneticilerin işletmelerinde insan unsuruna
daha fazla önem vermesine sebep olmuştur. İş görenlerin aidiyet ve tatmin duygularını
arttırmaya yönelik yapılan uygulamalar olarak da adlandırılabilecek algılanan örgütsel
desteğin demografik faktörlere ve sektörlere göre farklılaşması doğaldır. Çalışma alanı ve iş
uygulama şekli sanayi ve hizmet sektörlerinde farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı,
işgörenlerin örgütsel destek algılamalarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine olan etkisini
belirlemektir. Çalışma kapsamında öncelikle algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve örgütsel
bağlılık yargılarının demografik özelliklere göre farklılıklarının tespiti, daha sonra da örgütsel
destek algılamasının işgörenin iş tatmini ve örgüte bağlılığına etkisinin ortaya konması
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın önemi, işgörenlerinin iş tatminleri ve örgütsel bağlılıklarının
bir öncülü olarak değerlendirilen örgütsel destek kavramının, iş tatmini ve örgütsel bağlılığa
etkilerini farklı sektörlerde incelemesinden kaynaklanmaktadır. Literatürde bu üç değişkeni
birlikte ele alan çalışma sayısı az olduğundan, bu çalışmanın konuyla ilgili bu boşluğu
doldurmaya katkıda bulunması hedeflenmektedir.
1. Literatür Bilgisi
Algılanan örgütsel destek kavramı 1990’lı yılların başından itibaren psikoloji ve işletme
literatürlerinde en çok ilgi gören konulardan biri olmuştur. Günümüz çalışma ve rekabet etme
koşulları dikkate alındığında pek çok işletmenin yeniden yapılanma ve küçülme gibi
süreçlerden geçtiği görülmektedir. İşletmeler ve işgörenleri arasındaki ilişkinin gözden
geçirilmesini gerekli kılan bu durumun hem işletme hem de işgörenler lehine sonuç
verebilmesi için örgütsel destek kavramının farklı işletme bağlamlarında ve farklı değişkenler
göz önünde bulundurularak incelenmesi gerekliliği daha da önem kazanmıştır. (Çolakoğlu
vd., 2010: 125). Diğer taraftan, algılanan örgütsel destek, kriz zamanlarında işletme ve
bireysel sonuçların sürdürülmesi açısından özellikle etkili olabilmektedir. (Kaplan, 2010:41).
Algılanan örgütsel destek düzeyinin artırılmasına yönelik, işletme tarafından yapılacak her
şey ve atılacak her adım işletmeler için uzun vadede üzerinde düşünülmesi gereken ve
sonuçları itibariyle de hem işgörenler hem de işletmeler için uzun soluklu kazanımlar
sağlayan eylemlerdir. Bu sebepten algılanan örgütsel desteğin işletme amaçlarına ulaşmada ve
verimlilik üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkisi göz önünde bulundurulmalıdır (Ishfaq, A.,
Wan, K., Wan, I. ve Salmiah, M.A., 2012:47). Algılanan örgütsel destek, işletme değerlerinin
işgörenlerin esenliğini dikkate alması ve onların mutluluklarını artırıcı nitelik taşıması
durumudur. İş görenler algıladıkları örgütsel destek düzeyine bağlı olarak çalıştıkları
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işletmeye ve işletmelerin amaçlarına bağlanmaktadır. Algılanan örgütsel destek düzeyinin
düşük ya da istenen seviyede olmaması durumunda işgörenlerin işletmeye bağlılıkları
azalmakta ve işi bırakmayı düşünebilmektedirler. Personel devir hızının artması ve buna bağlı
maliyet artışı göz önünde bulundurulduğunda algılanan örgütsel desteğin verimlilik
üzerindeki etkisi daha net anlaşılmaktadır (Sadaf, 2011:7). Tatmin terimi; ihtiyaçların tatmin
edilmesi sonucu oluşan mutluluk durumu olarak tanımlanır. Tatmin olma duygusu ancak ilgili
birey tarafından hissedilebilir ve bireyin iç huzura ulaşmasını sağlamada önemli bir rol
üstlenir. İş tatmini ise; kişide, çalışma yaşamı veya söz konusu kişi ile çalıştığı iş yeri
koşulları arasındaki uyumun bir sonucu olarak ortaya çıkan memnuniyet duygusu ve kişinin
işine karşı almış olduğu pozitif bir tutum olarak tanımlanmaktadır (İşcan ve Sayın, 2010:198).
Shiu ve Yu’nun (2010:793-797) çalışmasında iş tatmini kavramı pazarlama, örgütsel kültür ve
örgütsel performans gibi kavramlarla ilişkilendirilmiş ve dolayısıyla işgörenlerin beklentileri
de kavramlar üzerinden tartışılarak somut sonuçlara bağlanmıştır. İş tatmini kavramının
tanımlanmasında ve değerlendirilmesinde ilk etapta beklenti gibi soyut bir kavram göz
önünde bulundurulurken işgörenlerin iş tatmin düzeyini tanımlayabilmek ve
anlamlandırabilmek için toplanan birtakım veriler karşılaştırılmıştır. İş tatmini her ne kadar
tamamen somut ve nesnel parametreler üzerinden ele alınıp ölçülemese de göz önünde
bulundurulan değerlerin karşılaştırılmasıyla beraber daha somut bir sonuca ulaşmaya çalışma
yaklaşımına başvurulmuştur. İş görenlerin işlerine yönelik tatmin düzeyleri kendi iş
performanslarını ve genel anlamda mutluluklarını doğrudan etkileyebileceği gibi işletme
bağlamında da olumlu sonuçlar doğurmaktadır. İş görenlerin hem içsel hem de dışsal motive
ediciler bağlamında yüksek tatmin düzeyine sahip olmaları işletmelerin amaçlarına ulaşmaları
ve başarıyı sürdürülebilir kılmaları adına en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir
(Aküzüm ve Özmen, 2014: 35). Örgütsel bağlılıkla ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların
ilgisini çeken başlıca konulardan biri örgütsel bağlılık kavramının ortaya çıkmasındaki farklı
odak noktaları olmuştur. İş görenlerin işletmelerine olan bağlılıkları salt işletmenin kendisine
ilişkin etmenlerle değil ayrıca yapılan iş, aile, en yakın amir gibi etmenlerle de alakalıdır. İş
görenlerin işlerine mi yoksa işletmelerine mi daha çok bağlılık gösterdiği sorusuna
verilebilecek cevapların işgörenlerin işletme içerisindeki davranışlarını belirleyici rol
oynayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu iki unsur arasındaki bağlılık ilişkisinin
irdelenmesi ve araştırılması işletmelerin insan kaynakları politikalarının belirlenmesinde etkili
olmaktadır (Mutasim vd., 2002:78). Günümüz yöneticileri işgörenlerin örgütsel bağlılık
düzeylerini artırmak ve böylece diğer işletmelerle daha iyi rekabet edebilmek için sürekli bir
biçimde örgütsel bağlılığı olumlu biçimde etkileyecek yeni yollar aramaktadır (Lok ve
Crawford, 2001:594). İş görenlerin işletmelerine olan bağlılık düzeyleri, maaş ve terfi gibi
dışsal ödüllerin yanı sıra iş tatmini ve diğer işgörenlerle iyi ilişki kurma gibi firma üyeliğiyle
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ilişkilendirilen psikolojik ödüllerin elde edilmesinde işgörenleri daha avantajlı konuma getirir
(Mathieu ve Zajac, 1990: 171). Fakat her bireyin çalıştıkları işletmeye karşı aynı oranda
bağlılık geliştirmediği göz önünde bulundurulduğunda bu farklılıkların altında yatan bireysel
ve duruma bağlı faktörlerin belirlenmesi de büyük önem kazanmaktadır (Angle ve Perry,
1983:124).
2. Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinde İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarının İş
Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkileri Üzerine Bir Uygulama
Bu bölümde sanayi ve hizmet sektörlerinde görev yapan işgörenlerin örgütsel destek
algılamalarının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkileri üzerine bir uygulama yapmak üzere
öncelikle araştırma modeli açıklanmış ve araştırmanın yöntemi hakkında bilgiler verilerek
elde edilen bulgular tablolar yardımıyla yorumlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, işgörenlerin örgütsel destek algılamalarının iş tatmini ve örgütsel
bağlılık üzerine olan etkisini belirlemektir. Çalışma kapsamında öncelikle algılanan örgütsel
destek, iş tatmini ve örgütsel bağlılık yargılarının demografik özelliklere göre farklılıklarının
tespiti, daha sonra da örgütsel destek algılamasının işgörenin iş tatmini ve örgüte bağlılığına
etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın önemi, işgörenlerinin iş tatminleri
ve örgütsel bağlılıklarının bir öncülü olarak değerlendirilen örgütsel destek kavramının, iş
tatmini ve örgütsel bağlılığa etkilerini farklı sektörlerde incelemesinden kaynaklanmaktadır.
Literatürde bu üç değişkeni birlikte ele alan çalışma sayısı az olduğundan, bu çalışmanın
konuyla ilgili bu boşluğu doldurmaya katkıda bulunması hedeflenmektedir.
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma modeline göre, örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılığı ve iş tatminini
etkilediği varsayılmaktadır. Bağımlı değişkenleri örgütsel bağlılığın alt boyutları olan
duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı ile iş tatmininin alt boyutları olan içsel
tatmin ve dışsal tatmin oluşturmaktadır. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise algılanan
örgütsel destektir.
2.2. Araştırmada Kullanılan Anket Formu ve Ölçekler
Araştırma ile ilgili olarak çeşitli çalışmalardan elde edilen ölçekler bir araya getirilerek
“örgütsel desteğin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkilerini” ölçmeye dönük bir ölçek
geliştirilmiştir. R. Eisenberger’in “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” örgütsel destek
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konusunda literatürde en fazla kullanılan ölçek olarak görülmektedir. “Minnesota İş Tatmin
Ölçeği” ise iş tatmininin ölçülmesinde kaynak olarak kullanılmıştır. “Meyer ve Allen’ın
Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ise örgütsel bağlılık konusunda kaynak olarak kullanılmıştır.
Toplam 4 sayfadan oluşan anket formunun ilk bölümünde araştırmaya katılan işgörenlerin
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 17 soru bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise
örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik 19 soru ve algılanan örgütsel destek ölçeğine ilişkin 36
soru yer almaktadır. Anket formunun son bölümünü ise iş tatminini ölçmeye yönelik 20 soru
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ve algılanan örgütsel destek
ölçekleri Seren Görkem ÜREN tarafından hazırlanan "Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel
Bağlılığa Etkisi: İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firma Örneği" isimli yüksek lisans
tezinden alınmıştır (Üren, 2011). İş tatmini ölçeği ise Figen KORKUT tarafından hazırlanan
"Hemşirelerin Örgüt Kültürü Algılarının İş Tatminine Etkisi Üzerine İstanbul İlinde Bir Alan
Araştırması" isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır (Korkut,2010).
2.3. Evren ve Örneklem
Türkiye'de adları geçen sektörlerdeki toplam işgörenler araştırmanın evrenini oluştururken,
örneklemi ise ağaç işleri, lastik, finans ve sağlık sektörlerindeki işgörenlerden ulaşılabilen 636
işgören oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada, Marmara
Bölgesinde bulunan 354 sanayi, 282 hizmet sektörü işgöreni olmak üzere toplam 636 işgören
ile anket yapılmıştır. Sanayi sektöründe elde edilen anketlerin 173 adedi ağaç işleri, 181 adedi
lastik sektörüne aittir. Hizmet sektöründeki anketlerin ise, 86 adedi finans, 196 adedi sağlık
sektörüne aittir.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırmaya konu olan sektörlerdeki işgörenlerden yüz yüze kolayda örnekleme yöntemi ile
cevaplanan anketler toplanmıştır. Veriler istatistik paket programı olan SPSS kullanılarak
değerlendirilmiştir.
2.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Sektörlerde işgörenlerin sosyo-demografik yapılarının yanı sıra örgütsel destek algılamaları,
örgütsel bağlılıkları ve iş tatminlerine ilişkin olarak ölçeklerdeki veriler toplanarak analize
tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda oluşturulan tablolar yorumlanmıştır.
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2.5.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Aşağıda örgütsel destek, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ölçekleri için yapılan faktör analizine
ilişkin sonuçlar verilmektedir.
Tablo 1: Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği İçin KMO ve Bartlett's Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçüsü

,929

Bartlett Küresellik Test,

Yaklaşık Ki-Kare

6285,943

Serbestlik Derecesi

276

Anlamlılık

,000

Yukarıdaki tabloda Algılanan Örgütsel Destek değişkeni için yapılan faktör analizi sonucunda
KMO Örneklem Yeterlik Ölçüsü'nün 0,929 ve Bartlett Küresellik Testi'nin anlam düzeyinin
0,01'in altında olduğu görülmektedir. Bu değerler, üzerinde çalışılan örneklemin Algılanan
Örgütsel Destek değişkeni için faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği İçin Açıklanan Toplam Varyans
Başlangıç Özdeğerleri
Varyans
Toplam
%

Faktör
Bileşenleri

Kümülatif %

Yük Kareleri Toplamı
Varyans
Toplam
%

Kümülatif %

Döndürülmüş Yük Kareleri Toplamı
Varyans
Kümülatif
Toplam
%
%

Faktör
1
(Duygusal
Destek)

8,041

33,503

33,503

8,041

33,503

33,503

4,690

19,540

19,540

Faktör
(Sosyal
Destek)

2,835

11,813

45,316

2,835

11,813

45,316

3,788

15,785

35,325

1,336

5,566

50,882

1,336

5,566

50,882

3,734

15,557

50,882

2

Faktör
3
(Ekonomik
Destek)

Yapılan faktör analizi sonucunda Algılanan Örgütsel Destek değişkenini açıklayan üç faktörlü
bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla Duygusal Destek, Sosyal Destek ve Ekonomik
Destek olarak isimlendirilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde Algılanan Örgütsel Destek
değişkenini en yüksek varyansla açıklayan faktörün Duygusal Destek olduğu görülmektedir
(% 19, 540). Onu sırasıyla Sosyal Destek (% 15,785) ve Ekonomik Destek (% 15,557)
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izlemektedir. Sözü edilen üç faktörün birlikte Algılanan Örgütsel Destek değişkenini
açıklamadaki toplam varyans değeri % 50,882'dir.
Tablo 3: Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin Alt Boyutlara Göre Dağılımı
Madde Numaraları
37, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 54, 55
20, 23, 24, 27, 28, 29
21, 22, 26, 31, 35, 36, 41, 42

Alt Boyutlar
Duygusal Destek
Sosyal Destek
Ekonomik Destek
Toplam

Cronbach’ın Alpha Katsayısı
0,872
0,866
0,827
0,799

Tablo 3 incelendiğinde Algılanan Örgütsel Destek ölçeğinin bir bütün olarak oldukça
güvenilir olduğu görülmektedir (α=0,79). Ölçeğin alt boyutları olan Duygusal Destek
(α=0,87), Sosyal destek (α=0,86) ve Ekonomik Destek (α=0,82) boyutlarının
güvenilirliklerinin ise yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur.
Tablo 4: İş Tatmini Ölçeği İçin KMO ve Bartlett's Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçüsü

,949

Bartlett Küresellik Test,

Yaklaşık Ki-Kare

7137,177

Serbestlik Derecesi

190

Anlamlılık

,000

Yukarıdaki tabloda İş Tatmini değişkeni için yapılan faktör analizi sonucunda KMO
Örneklem Yeterlik Ölçüsü'nün 0,949 ve Bartlet Küresellik Testi'nin anlam düzeyinin 0,01'in
altında olduğu görülmektedir. Bu değerler, veri setinin İş Tatmini değişkeni için faktör
analizine uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 5: İş Tatmini Ölçeği İçin Açıklanan Toplam Varyans

Toplam

Varyans
%

Kümülatif
%

Toplam

Varyans
%

Kümülatif
%

Döndürülmüş
Yük
Kareleri
Toplamı
Varyans
Kümülatif
Toplam
%
%

9,471

47,353

47,353

9,471

47,353

47,353

5,841

29,207

29,207

1,443

7,213

54,566

1,443

7,213

54,566

5,072

25,359

54,566

Başlangıç Özdeğerleri
Faktör Bileşenleri
Faktör
Tatmin)

1

Faktör 2
Tatmin)

Yük Kareleri Toplamı

(İçsel

(Dışsal

22

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Yapılan faktör analizi sonucunda İş Tatmini değişkenini açıklayan iki faktörlü bir yapı elde
edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla İçsel Tatmin ve Dışsal Tatmin olarak isimlendirilmiştir.
Tablo 5 incelendiğinde İş Tatmini değişkenini en yüksek varyansla açıklayan faktörün İçsel
Tatmin olduğu görülmektedir (% 29,207). Onu Dışsal Tatmin (% 25,359) izlemektedir. Sözü
edilen iki faktörün birlikte İş Tatmini değişkenini açıklamadaki toplam varyans değeri %
54,566'dır.
Tablo 6: İş Tatmini Ölçeğinin Alt Boyutlara Göre Dağılımı
Alt Boyutlar

Madde Numaraları

Cronbach’ın Alpha Katsayısı

İçsel Tatmin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

0,914

Dışsal Tatmin

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

0,884

Toplam

,939

Tablo 6 incelendiğinde İş Tatmini ölçeğinin bir bütün olarak yüksek düzeyde güvenilir olduğu
görülmektedir (α=0,93). Ölçeğin alt boyutları olan İçsel Tatmin (α=0,91) ve Dışsal Tatmin
(α=0,88) ölçekleri de yüksek düzeyde güvenilirdirler.
Tablo 7: Örgütsel Bağlılık Ölçeği İçin KMO ve Bartlett's Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlik Ölçüsü

,856

Bartlett Küresellik Test,

Yaklaşık Ki-Kare

3058,981

Serbestlik Derecesi

120

Anlamlılık

,000

Yukarıdaki tabloda Örgütsel Bağlılık değişkeni için yapılan faktör analizi sonucunda KMO
Örneklem Yeterlik Ölçüsü'nün 0,856 ve Bartlett Küresellik Testi'nin anlam düzeyinin 0,01'in
altında olduğu görülmektedir. Bu değerler, üzerinde çalışılan örneklemin Örgütsel Bağlılık
değişkeni için faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 8: Örgütsel Bağlılık Ölçeği İçin Açıklanan Toplam Varyans

Faktör
Bileşenleri

Başlangıç Özdeğerleri

Yük Kareleri Toplamı

Döndürülmüş Yük Kareleri Toplamı

Toplam

Varyans
%

Kümülatif
%

Toplam

Varyans
%

Kümülatif
%

Toplam

Varyans
%

Kümülatif
%

4,525

28,279

28,279

4,525

28,279

28,279

4,256

26,600

26,600

2,486

15,539

43,818

2,486

15,539

43,818

2,195

13,717

40,317

Faktör 1
(Normatif
Bağlılık)
Faktör 2
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(Devam
Bağlılığı)
Faktör 3
(Duygusal
Bağlılık)

1,436

8,975

52,793

1,436

8,975

52,793

1,996

12,476

52,793

Yapılan faktör analizi sonucunda Örgütsel Bağlılık değişkenini açıklayan üç faktörlü bir yapı
elde edilmiştir. Bu faktörler sırasıyla Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı ve Duygusal
Bağlılık olarak isimlendirilmiştir. Tablo 8 incelendiğinde Örgütsel Bağlılık değişkenini en
yüksek varyansla açıklayan faktörün Normatif Bağlılık olduğu görülmektedir (% 26,600).
Onu sırasıyla Devam Bağlılığı (% 13,717) ve Duygusal Bağlılık (% 12,476) izlemektedir.
Sözü edilen üç faktörün birlikte Örgütsel Bağlılık değişkenini açıklamadaki toplam varyans
değeri % 52,793'tür.
Tablo 9: Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Alt Boyutlara Göre Dağılımı
Alt Boyutlar

Madde Numaraları

Cronbach’ın Alpha Katsayısı

Normatif Bağlılık

1, 2, 5, 16, 17, 18, 19

0,843

Devam Bağlılığı

7, 8, 9, 10, 11

0,679

Duygusal Bağlılık

3, 4, 6, 14

0,630

Toplam

0,776

Tablo 9 incelendiğinde Örgütsel Bağlılık ölçeğinin bir bütün olarak oldukça güvenilir olduğu
görülmektedir (α=0,77). Ölçeğin alt boyutları olan Normatif Bağlılık (α=0,84) ölçeğinin
güvenilirliğinin yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Devam Bağlılığı (α=0,67) ve Duygusal
Bağlılık (α=0,63) ölçekleri ise oldukça güvenilir düzeydedirler.
2.5.2. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Alt Boyutlarının İş görenlerin Demografik
Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi
Araştırmaya katılan işgörenlerin sosyo-demografik yapılarına göre örgütsel destek
algılamalarına ilişkin farklılığa bakıldığında cinsiyet, öğrenim durumu, çocuk sayısı, anne
eğitimi, çalışılan sektör ve alt sektör özelliklerinde farklılık olduğu ortaya konulurken diğer
sosyo-demografik özelliklere dair farklılık görülmemektedir. Aşağıda Algılanan Örgütsel
Destek kavramını etkileyen demografik faktörler ayrı ayrı açıklanmıştır.
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Tablo 10: Öğrenim Durumuna Göre Algılanan Örgütsel Destek Alt Boyutlarına İlişkin Yargıların Betimsel Dağılımları

Duygusal Destek

Sosyal Destek

Ekonomik Destek

Öğrenim Durumu

N

%

Sıra Ortalaması

İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

152
238
107
126
13
636
152
238
107
126
13
636
152
238
107
126
13
636

23,9
37,4
16,8
19,8
2,0
100,0
23,9
37,4
16,8
19,8
2,0
100,0
23,9
37,4
16,8
19,8
2,0
100,0

338,41
316,18
314,15
294,75
394,15
344,38
319,36
321,67
277,13
375,08
305,32
318,54
310,02
343,01
304,04

Öğrenim durumuna göre örgütsel desteğin alt boyutlarından sosyal destek algılamasının
lisansüstü eğitime sahip olanlarda en yüksek düzeyde olduğu, buna karşılık lisans
mezunlarında sosyal destek algılamasının en düşük düzeyde olduğu test sonucu ortaya
çıkmıştır. Lisansüstü eğitimin yaygınlık derecesi göz önüne alındığında az sayıda bulunan
lisansüstü mezuniyet derecesine sahip işgörenlerin sosyal destek algılamalarının daha yüksek
çıkması beklenen bir sonuç olabilmektedir. Özellikle entelektüel işgücünün yönetimi söz
konusu olduğunda daha da büyük önem kazanan algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılık
konusu nitelikli işgücünün beceri ve yeteneklerini işletmeleri lehine kullanmalarını sağlamak
adına çok önemlidir. Çünkü örgütsel bağlılık işgörenlerin işletmenin hedef ve değerlerini
benimsemesi ve işletmenin bir parçası olmak için çaba göstermesi anlamına gelmektedir.
Stevens, Beyer ve Trice (1978: 394) beceri düzeyi yüksek olan işgörenlerin işletme için çok
değerli olduklarını, dolayısıyla bu durumun işletme tarafından daha çok ödüllendirilmelerini
sağlayabileceğini belirtmiştir. İşletme tarafından maddi anlamda desteklenen işgörenlerin de
başta normatif bağlılık olmak üzere örgütsel bağlılıklarının yüksek olacağı söylenebilir.
Lisansüstü işgörenlerin sosyal destek algılamalarının yüksekliği benzer sonuçlar iken, bizim
çalışmamızda lisans mezunları diğer gruplara göre düşük sosyal destek algılamasına sahip
çıkmışlardır.
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Tablo 11: Çocuk Sayısına Göre Algılanan Örgütsel Destek Alt Boyutlarına İlişkin Yargıların Betimsel Dağılımları

Duygusal Destek

Sosyal Destek

Ekonomik Destek

Çocuk Sayısı

N

%

Sıra Ortalaması

Yok
1
2
3
4 ve üzeri
Toplam
Yok
1
2
3
4 ve üzeri
Toplam
Yok
1
2
3
4 ve üzeri
Toplam

80
156
156
45
13
450
80
156
156
45
13
450
80
156
156
45
13
450

17,8
34,7
34,7
10,0
2,9
100,0
17,8
34,7
34,7
10,0
2,9
100,0
17,8
34,7
34,7
10,0
2,9
100,0

217,31
217,07
228,29
236,42
305,81
205,79
218,60
227,03
254,88
309,62
226,48
228,24
224,68
217,64
223,65

Literatürde medeni durum ile algılanan örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmakla beraber çocuk sayısını inceleyen çalışmaya
ulaşılamamıştır. Bizim çalışmamızda da literatürden farklı olarak medeni durum ile algılanan
örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla çocuk sayısının
algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisinin karşılaştırılması mümkün olmamıştır.
Çalışmamızda işgörenlerin çocuk sayısı ile sosyal destek algılamalarının doğru orantılı olarak
arttığı tespit edilmiştir. İçinde yaşadığımız toplumda evlilik ve çocuk sahibi olma gibi
kavramlar ile eşlerin birbirlerine ve çocuklarına sağladıkları sosyal statü önemini
korumaktadır. Gelecekte çocuklarının eğitim ve sosyal çevresini planlayan ebeveynlerin
sosyal destek algılamalarının daha yüksek olması beklenen bir sonuç olabilmektedir.
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Tablo 12: Anne Eğitim Durumuna Göre Algılanan Örgütsel Destek Alt Boyutlarına İlişkin Yargıların Betimsel Dağılımları

Duygusal Destek

Sosyal Destek

Ekonomik Destek

Anne Eğitim Durumu

N

%

Sıra Ortalaması

Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite
Toplam
Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite
Toplam
Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite
Toplam

112
444
59
21
636
112
444
59
21
636
112
444
59
21
636

17,6
69,8
9,3
3,3
100,0
17,6
69,8
9,3
3,3
100,0
17,6
69,8
9,3
3,3
100,0

291,10
322,32
322,63
372,21
307,33
319,14
293,98
433,33
317,99
323,48
308,11
245,12

Yapılan literatür incelemesinde ebeveyn eğitimleri ile algılanan örgütsel destek arasındaki
ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda baba eğitimi ile
algılanan örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, işgörenlerin anne
eğitimlerine göre örgütsel destek algılamalarının alt boyutlarından sosyal destek boyutunun
farklılaştığı, sosyal destek algılaması en yüksek sınıfın anneleri üniversite mezunu olan
işgörenler olduğu yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir. İşgörenlerin anne tahsiline göre
sosyal destek algılamalarında anneleri lisans mezunu olanlardaki bu fark, eğitimin bir önceki
kuşak için erişebilme zorluğu ve maliyeti göz önüne alındığında, annesi lisans mezunu
olanların ekonomik olarak daha iyi durumda olan ailelerden oldukları varsayımı ile
değerlendirilebilir. İhtiyaçlar sıralamasında temel ihtiyaçları karşılanan bireylerin daha üst
basamaklardaki ihtiyaçları hissettiği açıklamasıyla değerlendirildiğinde, ekonomik durumu iyi
olduğu varsayılabilen, anneleri üniversite mezunu olan işgörenlerin sosyal destek
algılamalarının daha yüksek çıkması beklenen bir sonuç olabilmektedir. Yukarıdaki tablo
incelendiğinde, anneleri lise mezunu olanlar istisna olmak üzere, sosyal destek algılaması ile
anne eğitim düzeyi arasında doğru bir orantı gözükmektedir. İş görenlerin anne eğitim
düzeyleri arttıkça sosyal destek algılamalarının da artmakta olduğu görülmektedir. Algılanan
örgütsel destek konusunda yapılacak çalışmalarda ebeveyn özelliklerinin de eklenmesinin
literatüre katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır.
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Tablo 13: Sektöre Göre Algılanan Örgütsel Destek Alt Boyutlarına İlişkin Yargıların Betimsel Dağılımları

Duygusal Destek

Sosyal Destek

Ekonomik Destek

Sektör
Sanayi

N
354

%
55,7

Sıra Ortalaması
321,18

Hizmet

282

44,3

315,13

Toplam

636

100,0

Sanayi

354

55,7

334,17

Hizmet

282

44,3

298,83

Toplam

636

100,0

Sanayi

354

55,7

307,04

Hizmet

282

44,3

332,89

Toplam

636

100,0

Sanayi sektörü işgörenlerinin sosyal destek algılamalarının hizmet sektörü işgörenlerine göre
daha yüksek olduğu yapılan analizler ile ulaşılan bir diğer sonuçtur. Sanayi sektöründe
çalışma şartları bakımından sosyal ilişkilerin daha zayıf olduğu, belirli bir hammaddenin,
belirli bir süreçte işlenerek ürüne dönüştürülmesi esnasında insan faktörünün makinenin
gerisinde kaldığı düşünüldüğünde sanayi sektörü işgörenlerinin sosyal destek algılamalarının
yüksek olması beklenen bir sonuç olabilmektedir.
2.5.3. İş Tatmini Ölçeğinin Alt Boyutlarının İş görenlerin Demografik Özelliklerine
Göre Farklılıklarının Testi
Araştırmaya katılan işgörenlerin sosyo-demografik yapılarına göre iş tatminlerine ilişkin
farklılığa bakıldığında yaş, yetişme çağında yaşanılan yer, otomobil sahipliği, çalışılan sektör
ve alt sektör özelliklerinde farklılık olduğu ortaya konulurken diğer sosyo-demografik
özelliklere dair farklılık olmadığı görülmüştür
2.5.4. Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Alt Boyutlarının İş görenlerin Demografik
Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi
Araştırmaya katılan işgörenlerin sosyo-demografik yapılarına göre örgütsel bağlılıklarına
ilişkin farklılığa bakıldığında cinsiyet, öğrenim durumu, kıdem, çocuk sayısı, evlilik yılı, anne
eğitimi, otomobil sahibi olma, çalışılan sektör ve alt sektör özelliklerinde farklılık olduğu
ortaya konulurken diğer sosyo-demografik özelliklere dair farklılık görülmemektedir.
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2.5.5. Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatminine Etkisinin Regresyon Analizi
İş tatmini ölçeği ile bu ölçeği etkileyen faktörlerden algılanan örgütsel destek arasındaki
regresyon analizi aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.
Tablo 14: İş Tatmini ile Algılanan Örgütsel Destek Arasında Doğrusal Regresyon Analiz Tahmin Sonuçları

Model

1

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients
Beta

B

Std. Error

(Constant)

25.224

3.391

Ty

.551

.047

.419

t

Sig.

7.439

.000

11.623

.000

R

F

0,419

.000

Yukarıda tahmin edilen model sonucunda algılanan örgütsel desteğin iş tatminini pozitif
yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Bu da teorik olarak beklenen bir durum olabilmektedir.
2.5.6. Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Regresyon Analizi
Örgütsel bağlılık ölçeği ile bu ölçeği etkileyen faktörlerden algılanan örgütsel destek
arasındaki regresyon analizi aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.
Tablo 15: Örgütsel Bağlılık ile Algılanan Örgütsel Destek Arasında Doğrusal Regresyon Analiz Tahmin Sonuçları

Model

Açıklanan Değişken

1 Örg.Bağlılık

(Constant)
Alg.Org.Destek

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

16.209

1.994

.445

.028

.535

R
T

Sig.(P)

8.128

.000

15.960

.000

.535

F

.00
0

Yukarıdaki tahmin edilen model sonucunda algılanan örgütsel destek örgütsel bağlılığı pozitif
yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Bu da teorik olarak beklenen bir durum olabilmektedir.
2.5.7. Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisine İlişkin
Korelasyon Analizleri
Ölçeklerin alt boyutlarının birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyabilmek için yapılan korelasyon
analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 16'da verilmiştir.
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Tablo 16: Korelasyon Tablosu

Norm.
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Duygusal
Bağlılık

Duygusal
Destek

Sosyal
Destek

Ekonomik
Destek

İçsel Tatmin

Dışsal
Tatmin

Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N
Pearson
Kor.
Sig.
tailed)
N

Norm.
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Duygusal
Bağlılık

Duygusal
Destek

Sosyal
Destek

Ekonomik
Destek

İçsel
Tatmin

Dışsal
Tatmin

1

,313 **

,000

,626 **

,719 **

,320 **

,450 **

,485 **

,000

,993

,000

,000

,000

0,000

0,000

636

636

636

636

636

636

636

636

,313 **

1

,250 **

,150 **

,174 **

,135 **

,110 **

,068

,000

,000

,000

,001

,005

,088

(2-

(2-

(2-

(2-

(2-

(2-

(2-

(2-

,000
636

636

636

636

636

636

636

636

,000

,250 **

1

-,057

-,057

,326 **

,125 **

,174 **

,993

,000

,154

,154

,000

,002

,000

636

636

636

636

636

636

636

636

,626 **

,150 **

-,057

1

,715 **

,325 **

,463 **

,563 **

,000

,000

,154

,000

,000

,000

,000

636

636

636

636

636

636

636

636

,719 **

,174 **

-,057

,715 **

1

,374 **

,397 **

,505 **

,000

,000

,154

,000

,000

,000

,000

636

636

636

636

636

636

636

636

,320 **

,135 **

,326 **

,325 **

,374 **

1

,222 **

,357 **

,000

,001

,000

,000

,000

,000

,000

636

636

636

636

636

636

636

636

,450 **

,110 **

,125 **

,463 **

,397 **

,222 **

1

,754 **

,000

,005

,002

,000

,000

,000

636

636

636

636

636

636

636

636

,485 **

,068

,174 **

,563 **

,505 **

,357 **

,754 **

1

,000

,088

,000

,000

,000

,000

,000

636

636

636

636

636

636

636

,000

636

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde;
İşgörenlerin çocuk sayısı ile sosyal destek algılamalarının doğru orantılı olarak arttığı tespit
edilmiştir. İçinde yaşadığımız toplumda evlilik ve çocuk sahibi olma gibi kavramlar ile eşlerin
birbirlerine ve çocuklarına sağladıkları sosyal statü önemini korumaktadır. Gelecekte
çocuklarının eğitim ve sosyal çevresini planlayan ebeveynlerin sosyal destek algılamalarının
daha yüksek olması beklenen bir durum olarak söylenebilir.
İşgörenlerin anne eğitimlerine göre örgütsel destek algılamalarının alt boyutlarından sosyal
destek boyutunun farklılaştığı, sosyal destek algılaması en yüksek sınıfın anneleri üniversite
mezunu olan işgörenler olduğu yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir. İşgörenlerin anne
tahsiline göre sosyal destek algılamalarında anneleri lisans mezunu olanlardaki bu fark,
eğitimin bir önceki kuşak için erişebilme zorluğu ve maliyeti göz önüne alındığında, annesi
lisans mezunu olanların ekonomik olarak daha iyi durumda olan ailelerden oldukları
varsayımı ile değerlendirilebilir.
Scandura ve Lankau (1997)’nun cinsiyet, ailevi sorumluluklar ve esnek çalışma saatleri
arasındaki ilişkiye dair yaptıkları önemli çalışmalarında farklı örgütlerden 160 kadın ve erkek
işgörenin örgütsel bağlılık düzeylerinin söz konusu unsurlarla nasıl ilişkilendiğine bakılmıştır.
Çalışmanın öne çıkan sonuçlarından bir tanesi kadın işgörenlerin esnek çalışma koşulları
altında çalıştıkları takdirde örgütlerine karşı gösterdikleri bağlılık düzeylerinin önemli oranda
arttığı yönündedir (Scandura ve Lankau 1997:377). Konuyla ilgili çalışmalar arasında bizim
çalışmamıza karşıt sonuçlar olarak Üren'in (2011) ve Köse'nin (2008) çalışmaları
görülmektedir. Üren ve Köse çalışmalarında, örgütsel bağlılık ile cinsiyet değişkeni arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı alt sektörleri üzerine
odaklanan çalışmamızda esnek çalışma saatlerinin söz konusu olmaması erkeklerin kadın
işgörenlere kıyasla daha yüksek bağlılık düzeylerine sahip olmalarını desteklemekte ve
gelecekte örgütsel bağlılık ve cinsiyet arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik çalışmalar
adına önemli bir noktaya temas etmektedir.
Öğrenim durumuna bakıldığında normatif bağlılık alt boyutunda farklılık olduğu ve lisansüstü
eğitime sahip olanların (360,04) normatif bağlılıklarının diğerlerinden yüksek olduğu
görülmektedir. Örgütsel bağlılık literatürü düşünüldüğünde bu sonuç literatürdeki genel
verilerden farklılık göstermektedir. Eğitim düzeyi yüksek olan işgörenlerin çalıştıkları
örgütten beklentileri de yüksek olmaktadır; ayrıca eğitim düzeyi yüksek olan işgörenlerin
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eğitim düzeyi daha düşük olan işgörenlere kıyasla daha rahat iş bulabildikleri ve bulundukları
konuma ve örgüte olan bağlılıklarının bu durumdan etkilendiği öne sürülmektedir. Ancak
sektörler arası ve sektör içi farklılıkların işgörenlerin örgütsel bağlılıklarını önemli oranda
etkilediği düşünüldüğünde lisansüstü eğitime sahip olanların duygusal veya devam
bağlılıklarının değil; ama normatif bağlılıklarının daha yüksek olması anlamlıdır. Eğitim
düzeyi yüksek olan işgörenler daha fazla iş imkânına sahip oldukları ve beklentileri de daha
yüksek olduğu için bulundukları örgütte çalışmayı bir devam zorunluluğu olarak görmezler ve
çalıştıkları örgüte duygusal olarak bağlanmaları beklentileri sosyal ve maddi açılardan
karşılanmadığı sürece çok daha zordur. Ama işgörenlerin örgüte duyduğu sadakati, örgüte bir
norm üzerinden bağlanmalarını ifade eden normatif bağlılık eğitim düzeyi sonucunda elde
edilen iş etiği, profesyonelleşme gibi faktörlerden etkilenebilir. İş görenler sahip oldukları
bilgi ve becerileri bulundukları örgüte aktarma konusunda kendilerini sorumlu hissederek
örgütlerine olan normatif bağlılık düzeylerini artırabilirler.
Çalışma süresi 21-30 yıl arası olan işgörenlerin (468,95) normatif bağlılıklarının diğer
işgörenlere göre yüksek olduğu analiz sonucu tespit edilmiştir. Bu bulgu konuya ilişkin
literatürü doğrular niteliktedir. Uzun yıllar aynı işletmede görev yapanlar iş hayatları
boyunca aynı yere yatırım yapmış ve zaman içinde de emekli aylığı, tatiller gibi maddi
etmenlerin yanı sıra söz konusu şirkette deneyimli bir işgören haline gelmişlerdir. Bu
faktörler ve işgörenlerin işletmede geçirdiği uzun yıllar işgörenlerin örgütten ayrılmasını
güçleştirmekte ve dolayısıyla işgörenlerin normatif bağlılık düzeyleri yükselmektedir
(Mathieu ve Zajac; 1990:952).
Örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık boyutunda işgörenlerin anne eğitim
durumuna göre farklılık tespit edilmiştir. Yapılan teste göre anne eğitimi arttıkça işgörenlerin
duygusal bağlılık düzeyi azalmaktadır. Annenin işgörenin gelişimindeki etkisi
düşünüldüğünde anne eğitim düzeyi düşük olanların duygusal bağlılıklarının diğer gruplardan
yüksek olması beklenen bir sonuç olmaktadır. Otomobil sahibi olanların (294,86) duygusal
bağlılık düzeyinin, olmayanlara (332,25) göre daha düşük olduğu yapılan analizler ile ortaya
konulan bir diğer sonuçtur. Gelirin bir göstergesi olarak kabul ettiğimiz ev ve otomobil
sahipliğine göre daha az gelire sahip olan otomobil sahibi olmayan işgörenlerin duygusal
bağlılıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir.
Örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan devam bağlılığının çalışılan sektöre göre
farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan işgörenlerden hizmet sektöründe
işgörenlerin (339,59) devam bağlılığının, sanayi sektöründe işgörenlere (301,70) göre daha
yüksek olduğu ortaya konmuştur. Çalışılan alt sektörlere bakıldığında sanayi sektörünün alt
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sektörlerinden ağaç işleri alt sektöründe işgörenlerin (199,08) lastik sektöründeki işgörenlere
(156,87) göre normatif bağlılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hizmet sektörünün
alt sektörlerinde ise finans sektöründe işgörenlerin (162,97), normatif bağlılığının sağlık
sektöründe işgörenlere (132,08) göre daha yüksek olduğu; sağlık sektöründe işgörenlerin
(150,11) duygusal bağlılığının ise finans sektöründeki işgörenlere (121,88) göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Sektör ve alt sektörlerdeki uzmanlaşma ve makineleşme dereceleri
işgörenlerin örgütsel bağlılıklarını alt boyutlar düzeyinde farklılaştırmaktadır.
Araştırmaya katılan işgörenlerin sosyo-demografik yapılarına göre iş tatminlerine ilişkin
farklılığa bakıldığında yaş, yetişme çağında yaşanılan yer, otomobil sahipliği, çalışılan sektör
ve alt sektör özelliklerinde farklılık olduğu ortaya konulurken diğer sosyo-demografik
özelliklere dair farklılık görülmemektedir.
İşgörenlerin iş tatminlerinin yaşa göre iş tatmini alt boyutlarından içsel tatmin boyutunda
farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan test sonucuna göre en yaşlı işgören sınıfı olan 51 yaş ve
üstü işgörenlerde (353,77) içsel tatminin diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu ortaya
konmuştur. İşgörenlerin çalıştıkları sektöre göre de içsel tatmin alt boyutunda farklılık tespit
edilmiş olup, hizmet sektöründeki işgörenlerin
(349,30) içsel tatminlerinin, sanayi
sektöründeki işgörenlere (293,96) göre daha yüksek olduğu yapılan analiz sonucu ortaya
konmuştur.
Çalışılan alt sektörlere bakıldığında, sanayi sektörünün alt sektörü olan ağaç işleri sektöründe
görev yapan işgörenlerin (215,49) içsel tatminlerinin, lastik sektöründeki işgörenlere (141,19)
göre; ve yine ağaç işleri sektöründeki işgörenlerin (205,34) dışsal tatminlerinin, lastik
sektöründeki işgörenlere (150,89) göre yüksek olduğu bulunmuştur. Hizmet sektörünün alt
sektörü olan finans sektöründe görev yapan işgörenlerin de içsel ve dışsal tatminlerinin sağlık
sektöründe görev yapan işgörenlere göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Daha
önce de belirtildiği gibi ağaç işleri sektörü lastik sektörüne göre makineleşmenin daha az
olduğu, insan faktörünün daha ön planda olduğu bir sektördür. Bu durumda ağaç işleri sektörü
işgörenlerinin hem içsel hem de dışsal tatminlerinin daha yüksek olmasına sebep
olabilmektedir. Literatürde bulunan çalışmaların çoğu tek bir sektöre odaklanmış ve bu alanda
işgörenlerin gösterdiği iş tatmini boyutunu anlamaya ve nerelerde farklılaşmalar yaşandığını
betimlemeye çalışmıştır. Sanayi ve hizmet sektörlerinin karşılaştırılması sonucunda elde
edilmiş olan iş tatminine yönelik bu veriler bu açıdan literatüre de katkı sağlamaktadır.
Faktör analizi sonucu ölçeklerin alt boyutlarının birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyabilmek
için yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; algılanan Örgütsel Destek'in Duygusal
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Destek ile Sosyal Destek boyutları arasında pozitif, yüksek (r= 0,715) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre işgörenlerin duygusal destek gördükleri şeklindeki
algılamaları arttıkça, sosyal destek gördükleri şeklindeki algılamaları da artmakta; duygusal
destek gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça, sosyal destek gördükleri şeklindeki
algılamaları da azalmaktadır. Duygusal Destek ile Ekonomik Destek boyutu arasında pozitif,
zayıf (r= 0,325) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İş görenlerin duygusal
destek gördükleri şeklindeki algılamaları arttıkça, ekonomik destek gördükleri şeklindeki
algılamaları da artmakta; duygusal destek gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça,
ekonomik destek gördükleri şeklindeki algılamaları da azalmaktadır. Duygusal Destek boyutu
ile İş Tatmini'nin İçsel Tatmin boyutu arasında pozitif, zayıf (0,463) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yani işgörenlerin duygusal destek gördükleri şeklindeki
algılamaları arttıkça, içsel tatminleri de artmakta; duygusal destek gördükleri şeklindeki
algılamaları azaldıkça, içsel tatminleri de azalmaktadır. Duygusal Destek boyutu ile İş
Tatmini'nin Dışsal Tatmin boyutu arasında pozitif, orta düzeyde (r= 0,563) ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle işgörenlerin duygusal destek
gördükleri şeklindeki algılamaları arttıkça, dışsal tatminleri de artmakta; duygusal destek
gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça, dışsal tatminleri de azalmaktadır.
Algılanan Örgütsel Destek'in Sosyal Destek ile Ekonomik Destek boyutları arasında pozitif,
zayıf (r= 0,374) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İş görenlerin sosyal
destek gördükleri şeklindeki algılamaları arttıkça, ekonomik destek gördükleri şeklindeki
algılamaları da artmakta; sosyal destek gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça,
ekonomik destek gördükleri şeklindeki algılamaları da azalmaktadır. Sosyal Destek boyutu ile
İş Tatmini'nin İçsel Tatmin boyutu arasında pozitif, zayıf (r= 0,397) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır. İş görenlerin sosyal destek gördüklerine ilişkin algılamaları arttıkça,
içsel tatminleri de artmakta; sosyal destek gördüklerine ilişkin algılamaları azaldıkça, içsel
tatminleri de azalmaktadır. Sosyal Destek boyutu ile Dışsal Tatmin boyutu arasında pozitif,
orta düzeyde (r= 0, 505) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre
işgörenlerin sosyal destek gördükleri şeklindeki algılamaları arttıkça, dışsal tatminleri de
artmakta; sosyal destek gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça, dışsal tatminleri de
azalmaktadır.
Algılanan Örgütsel Destek'in Ekonomik Destek boyutu ile İçsel Tatmin boyutu arasında
pozitif, çok zayıf (r= 0,222) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. İş görenlerin
ekonomik destek gördükleri şeklindeki algılamaları arttıkça, içsel tatminleri de artmakta;
ekonomik destek gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça, içsel tatminleri de
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azalmaktadır. Ekonomik Destek boyutu ile Dışsal Tatmin boyutu arasında pozitif, zayıf (r=
0,357) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Buna göre işgörenlerin ekonomik
destek gördükleri şeklindeki algılamaları arttıkça, dışsal tatminleri de artmakta; ekonomik
destek gördükleri şeklindeki algılamaları azaldıkça, dışsal tatminleri de azalmaktadır.
Örgütsel Bağlılık'ın alt boyutlarından Normatif Bağlılık ile Devam Bağlılığı arasında pozitif,
zayıf (r= 0,313) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre işgörenlerin
normatif bağlılıkları arttıkça devam bağlılıkları da artmakta, normatif bağlılıkları azaldıkça
devam bağlılıkları da azalmaktadır. Normatif bağlılık ile Algılanan Örgütsel Destek'in
Duygusal Destek boyutu arasında pozitif, orta düzeyde (r= 0,626) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır. Yani işgörenlerin normatif bağlılıkları, duygusal destek gördükleri
şeklindeki algılamaları ile birlikte artmaktadır. Normatif Bağlılık ile Algılanan Örgütsel
Destek'in Sosyal Destek boyutu arasında pozitif, yüksek (r= 0,719) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İş görenlerin normatif bağlılıkları, sosyal destek gördükleri
şeklindeki algılamaları ile birlikte artmaktadır. Normatif Bağlılık ile Algılanan Örgütsel
Destek'in Ekonomik Destek boyutu arasında pozitif, zayıf (r= 0,320) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre işgörenlerin normatif bağlılıkları, ekonomik
destek gördükleri şeklindeki algılamaları ile birlikte artmaktadır. Normatif Bağlılık ile İş
Tatmini'nin İçsel Tatmin boyutu arasında pozitif, zayıf (r= 0,450) ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle işgörenlerin normatif bağlılıkları arttıkça, içsel
tatminleri de artmakta; normatif bağlılıkları azaldıkça, içsel tatminleri de azalmaktadır. Yine
Normatif Bağlılık ile İş Tatmini'nin Dışsal Tatmin Boyutu arasında pozitif, zayıf (r= 0,485) ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre işgörenlerin normatif
bağlılıkları arttıkça, dışsal tatminleri de artmakta; normatif bağlılıkları azaldıkça, dışsal
tatminleri de azalmaktadır.
Örgütsel Bağlılık'ın Devam Bağlılığı ile Duygusal Bağlılık boyutları arasında pozitif, çok
zayıf (r= 0,250) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre, zayıf bir düzeyde
olmakla birlikte, işgörenlerin devam bağlılıkları arttıkça, duygusal bağlılıkları da artmakta;
devam bağlılığı azaldıkça duygusal bağlılığı da azalmaktadır. Devam Bağlılığı ile Algılanan
Örgütsel Destek'in Duygusal Destek boyutu arasında pozitif, çok zayıf (r= 0,150) ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine zayıf bir düzeyde olmakla birlikte,
işgörenlerin devam bağlılıkları, duygusal destek gördükleri şeklindeki algılamaları ile
artmaktadır. Devam Bağlılığı ile Algılanan Örgütsel Destek'in Sosyal Destek boyutu arasında
pozitif, çok zayıf (r= 0,174) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Çok zayıf düzeyde
olmakla birlikte, işgörenlerin devam bağlılıkları, sosyal destek gördükleri şeklindeki

33

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

algılamaları ile artmaktadır. Devam Bağlılığı ile Algılanan Örgütsel Destek'in Ekonomik
Destek boyutu arasında pozitif, çok zayıf (r= 0,135) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Buna göre işgörenlerin devam bağlılıkları, ekonomik destek gördükleri
şeklindeki algılamaları ile artmaktadır. Devam Bağlılığı ile İş Tatmini'nin İçsel Tatmin
boyutu arasında pozitif, çok zayıf (r= 0,110) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
belirlenmiştir. Yani işgörenlerin devam bağlılıkları arttıkça, içsel tatminleri de artmakta;
devam bağlılıkları azaldıkça, içsel tatminleri de azalmaktadır.
Örgütsel Bağlılık'ın Duygusal Bağlılık boyutu ile Algılanan Örgütsel Destek'in Ekonomik
Destek boyutu arasında pozitif, zayıf (r= 0,326) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Yani işgörenlerin duygusal bağlılıkları, ekonomik destek gördükleri şeklindeki
algılamaları ile artmaktadır. Duygusal Bağlılık boyutu ile İş Tatmini'nin İçsel Tatmin boyutu
arasında pozitif, çok zayıf (r= 0,125) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Kısacası,
işgörenlerin duygusal bağlılıkları arttıkça, içsel tatminleri de artmakta; duygusal bağlılıkları
azaldıkça, içsel tatminleri de azalmaktadır. Duygusal Bağlılık boyutu ile İş Tatmini'nin Dışsal
Tatmin boyutu arasında pozitif, çok zayıf (r= 0,174) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
mevcuttur. Yani, işgörenlerin duygusal bağlılıkları arttıkça, dışsal tatminleri de artmakta;
duygusal bağlılıkları azaldıkça, dışsal tatminleri de azalmaktadır.
İçsel Tatmin ile Dışsal Tatmin boyutları arasında pozitif, yüksek (r= 0,754) ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle işgörenlerin içsel tatminleri
arttıkça, dışsal tatminleri de artmakta; içsel tatminleri azaldıkça, dışsal tatminleri de
azalmaktadır.
Üren tarafından yapılan bir araştırmada korelasyon analizi sonuçlarına göre örgütsel bağlılık
ile örgütsel destek arasında anlamlı, pozitif yönlü ve orta şiddette bir ilişki gözlemiştir.
Benzer ilişkiler, pozitif yönlü ve orta şiddette duygusal ve normatif bağlılık için de
hesaplanmıştır. Duygusal ve Normatif bağlılığın doğru orantılı gelişen iki bağlılık boyutları
olduğu bu araştırma ile benzer sonuçlar göstermektedir. Diğer taraftan aynı çalışmada
korelasyon analizi sonuçlarına göre örgütsel destek algısı ile devam bağlılığı arasında 0,05
anlam düzeyi için anlamlı bir ilişki görülmemiştir (Üren,2011:116).
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PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE
ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ
Oktay Özkan Recep Çakar
Öz
Modern portföy anlayışıyla birlikte portföy yönetiminin temeli, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi kurarak
portföy yönetimini gerçekleştirmek olmuştur. Bu anlayışa dayalı olarak çalışmada, H. Markowitz, W. Sharpe,
Edwin J. Elton ve Martin J. Gruber, J. Treynor, M. Jensen, Smith, V. Keith ve Tito, A. Dennis tarafından
geliştirilen portföy optimizasyonu ve değerlendirme modellerine yönelik eleştiriler yapılarak, portföy oluşturma
ve portföy performansı değerlendirme modeli önermesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, ortalama-varyans
ve tek endeks modelleri ile oluşturulan optimum portföylerin, daha az parametre kullanarak oluşturulabilmesini
sağlayan model önermesi de gerçekleştirilmiştir. Model önerilerinde, hisse senedi ile Pazar endeksi günlük getiri
oranları arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon analizi yapılarak ulaşılan Alfa değeri ve hisse senedi getiri oranları
arasındaki farklılaşmayı gösteren Standart Sapma değişkenleri kullanılmıştır. Oluşturulan modeller; dünya
üzerindeki üç kıtayı temsilen, her kıta da en çok işlem hacmine sahip ülkelerde bulunan sekiz adet Pazar
endeksine ait veriler kullanılarak test edilmiş ve modellerin geçerliliği ispat edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Ortalama-Varyans Modeli, Tek Endeks Modeli, Portföy Optimizasyonu, Portföy
Performans Değerlendirme, Alfa.
Jel Kodları:G11, G17, G19

MODEL PROPOSAL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION AND PERFORMANCE
EVALUATION WITH ALPHA AND STANDARD DEVIATION VARIABLES
Abstract
Along with modern portfolio understanding, realize portfolio management by establishing a relationship
between risk and return has been the basis of portfolio management. Based on the outcomes of this study,
criticisms have been made on portfolio optimization and evaluation models have been developed by H.
Markowitz, W. Sharpe, Edwin J. Elton and Martin J. Gruber, J. Treynor, M. Jensen, Smith, V. Keith and Tito, A.
Dennis, and a portfolio creation and performance evaluation model has been proposed. In the study, a model
proposal was also made to ensure that optimal portfolios, formed by means of mean-variance, and single index
models can be constructed using fewer parameters. Alpha, reached by regression analysis and showing the
relationship between stock and market index daily return ratios, and Standard Deviation, exhibiting the
divergence between stock return ratios variables, have been used in the model proposals. The created models
were tested using the data of eight market indices from the countries with the highest transaction volumes in
each continent, representing three continents of the world, and the validity of the models was proven.
Keywords:Mean-Variance Model, Single Index Model, Portfolio Optimization, Portfolio Performance
Evaluation, Alpha.
Jel Codes:G11, G17, G19
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1. GİRİŞ
Günümüzde sermaye piyasalarının gelişmesi, yatırım ve finansal araçların sayısındaki
artış ve küreselleşme, küçük büyük bütün tasarruf sahiplerini sermaye piyasalarında birer
oyuncu haline getirmiştir. Tasarruf sahiplerinin finansal okuryazarlığa sahip olup olmadığına
bakılmaksızın, finansal sistem sürekli olarak gelişmiş ve karmaşık bir hal almıştır. Yatırım
ortamının olduğu her alanda olduğu gibi sermaye piyasalarında da oyuncular için bir takım
riskler bulunmaktadır. Rasyonel yatırımcılar, yatırımlarından en yüksek getiriyi elde etmek ve
aynı zamanda da belirsizlik ortamında karşı karşıya olduğu riskleri de minimum düzeye
çekmek istemektedirler. Tasarruf sahiplerinin yatırımlarından beklenen faydayı en yüksek
seviyeye taşıyabilmesi için, farklı özelliklere sahip finansal araçlarla optimum portföyü
oluşturabilmesi ve portföy yönetim stratejilerini doğru bir şekilde uygulayabilmesi
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, belirli bir risk düzeyinde en yüksek getiriyi veya belirli bir
getiri düzeyinde en düşük riski sağlayacak olan portföyü oluşturmak ve oluşturulan portföyün
performansını iyi bir şekilde izleyebilmek yatırımcıların en temel amacıdır. Küreselleşmenin
bir sonucu olarak, değişen ve gelişen piyasalarda giderek çoğalan yatırım araçları kullanılarak
optimum portföy oluşturulması sürecinde yatırımcılar tarafından doğru kararlar verebilmek
giderek zorlaşmaktadır.
Markowitz’inJournal of Finance Dergisi’nde 1952 yılında yayınlanan “Portfolio
Selection” isimli çalışmasına kadar, portföy yönetim anlayışı sadece portföy içindeki finansal
araç sayısının artırılması olan basit çeşitlendirme olarak ele alınmaktaydı. Markowitz
tarafından temelleri atılan Modern portföy teorisi ile birlikte; basit çeşitlendirme yöntemi
yerini karmaşık çeşitlendirme yöntemlerine bırakmıştır. Markowitz tarafından geliştirilen
ortalama-varyans modeli ile başlayan modern portföy teorisi (Markowitz,1952) Sharpe
tarafından 1963 yılında geliştirilen faktör modelleri ile yeni bir boyut kazanmıştır. Ortalamavaryans modelinin gerçekleştirilmesinde yaşanılan zorlukları gidermek ve modelin ihtiyacı
olan parametre sayısını azaltmak için Sharpe tarafından geliştirilen model (Sharpe, 1963)
Elton&Gruber tarafından 1976 yılında portföy optimizasyonu modeli haline getirilmiştir
(Elton ve Gruber, 1976). Aynı zamanda Sharpe, 1964 yılında menkul kıymetlerin fiyatlarının
olması gereken düzeyin hesaplanması için Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modelini
geliştirmiştir. Geliştirilen modeller ile oluşturulan portföylerin performansını değerlendirmek
için 1965 yılında Treynor tarafından ilk çalışma gerçekleştirilmiş ve Treynor tarafından
başlatılan portföy performansı değerlendirme modelleri 1966 yılında Sharpe, 1968-1969
yıllarında Jensen ve 1969 yılında Smith ve Tito tarafından geliştirilmiştir (Treynor, 1965;
Sharpe, 1966; Jensen, 1968-1969; Smith ve Tito, 1969).
Modern portföy teorisi yaşam süreci aşağıdaki gibi özetlenebilecek olup; çalışmamızda
modern portföy teorisi içerisinde yer alan modellere yönelik olarak çeşitli eleştiriler yapılarak,
portföy optimizasyonu ve portföy performansını değerlendirebilmek için yeni bir model
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önerisi yapılacaktır. Modelde, finansal araçların piyasada gerçek değerinin üzerinde/altında
değerlendiğini ifade eden (Sharpe vd. 1998: 546) ve finansal araçların getiri oranları ile pazar
endeksi getiri oranlarının regresyon analizi ile bulunan ‘Alpha’ ve finansal araçların hem
sistematik hem de sistematik olmayan riskini gösteren ‘Standart Sapma’ değişkenleri
kullanılarak portföy optimizasyonu yapılacaktır. Ayrıca Alpha/Standart Sapma modeliyle
portföy optimizasyonu sürecine dahil edilecek finansal araç sayısı azaltılarak hem Ortalamavaryans modeli hemde Tek Endeks modelleriyle daha az veri yardımıyla portföy
optimizasyonu yapılabileceği ispatlanacaktır. Önerilen modele ilişkin formülasyon ve
açıklamalar yöntem kısmında ele alınacak olup, modelin güvenilirliği için üç kıtayı temsilen
(Amerika, Asya ve Avrupa Kıtaları) her bir kıta üzerindeki en yüksek işlem hacmine sahip
sekiz adet ülkenin Pazar endeks verileri kullanılmıştır. Çalışmada çeşitli karşılaştırmaların,
eleştirilerin ve portföy oluşturma/performans değerlendirme işlemlerinin yapılacağı Modern
Portföy Teorileri içerisinde yer alan modeller, kavramsal çerçeve başlığı altında aşağıdaki
şekilde özetlenmiştir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Markowitz, (1952); çalışmasında, ortalama-varyans modeli ile olası portföylerle etkin
bir sınır oluşturulabileceğini ve yatırımcıların bu etkin sınır üzerinde yer alan portföylerden
seçim yapması gerektiğini belirtmektedir. Markowitz’e göre, menkul kıymetler arasında
düşükkovaryansa sahip olanlarının portföye dahil edilmesi suretiyle, yatırımcıların hem
beklenen getirilerini maksimize etmelerini hem de yatırımlarının risklerinin minimize
etmelerini sağlayacak portföye ulaşmaları mümkün olmaktadır.
Markowitz, (1955); çalışmasında, belirlenen bir beklenen getiri düzeyinde minimum
varyansı sağlayan, belirlenen bir varyans düzeyinde maksimum beklenen getiri düzeyini
sağlayan ve ayrıca etkin beklenen getiri-varyanskombinasyonları sağlayan portföylerin
belirlenebilmesini sağlayan linear kısıtlar altında kuadratik bir fonksiyon geliştirmiş ve
yatırımcıların bu fonksiyonu nasıl kullanmaları gerektiğini belirtmiştir.
Markowitz, modern portföy teorisinin literatüre kazandırdığı önemli yaklaşımlar
aşağıdaki gibidir:
Portföyün taşıdığı risk portföyü oluşturan varlıkların riskinden düşük olabilir.
Rasyonel hareket eden yatırımcı, aynı getiri düzeyindeki iki portföyden daha az riske
sahip olanı, aynı riske sahip iki portföyden de yüksek getiriye sahip olan portföyü tercih
ederler.
Etkin sınır oluşturmak için kuadratik programlama yöntemi kullanılabilir.
Markowitz tarafından geliştirilen kuadratik programlamanın uygulanışı aşağıdaki
gibidir:
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W1
W2
W T = W. 3 : Portföy içerisindeki varlıkların ağırlık vektörü
.
[Wn ]
ER1
ER 2
ERT = ER. 3 : Portföy içerisindeki varlıkların beklenen getiri vektörü
.
[ER n ]
Ortalama-Varyans modeline göre bir portföyün beklenen getirisi aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanmaktadır:
ER P = ∑ni=1 ER i ∗ Wi
(1)
Formülde yer alan;
ER P : Portföyün beklenen getirisini,
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
Wi : i’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
ifade etmektedir.
Yukarıda yer alan formülün Kuadratik Programlama içerisindeki gösterimi aşağıdaki
gibidir.
ER1 W1
ER 2 W2
ER P = ERT W T = ER. 3 W. 3
.
.
[ER n ] [Wn ]

(2)

Cov(i,i) … … … … … … … … … . Cov(i,n)
…
C. M = [ … … … … … … … … … … … … … … … . .] : Kovaryans matrisi
Cov(n,i) … … … … … … … … … . Cov(n,n)
Matriste yer alan Cov, menkul kıymetler arasındaki kovaryans katsayısını
göstermektedir.
Ortalama-Varyans modeline göre bir portföyün varyansı ve standart sapması aşağıdaki
formüller kullanılarak hesaplanmaktadır:
2p = ∑ni=1 ∑nj=1 Wi ∗ Wj ∗ σi ∗ σj ∗ Kori,j
(3)
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p = √2p

(4)

Kovi,j = Kori,j ∗ σi ∗ σj
(5)
Formülde yer alan;
2p : Portföyün varyansını,
p : Portföyün standart sapmasını,
Wi : i’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
Wj : j’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
σi : i’inci menkul kıymetin standart sapmasını,
σj : j’inci menkul kıymetin standart sapmasını,
Kori,j : i’inci ve j’inci menkul kıymetler arasındaki korelasyon katsayısını,
Kovi,j : i’inci ve j’inci menkul kıymetler arasındaki kovaryans katsayısını,
ifade etmektedir.
Yukarıda yer alan formülün Kuadratik Programlama içerisindeki gösterimi aşağıdaki
gibidir:
W1 W1
W2 W2 Cov(i,i) … … … … … … … … … . Cov(i,n)
2p = W T W T C. M = W. 3 W. 3 [… … … … … … … … … … … … … … … … . .]
(6)
Cov(n,i) … … … … … … … … … . Cov(n,n)
.
.
[Wn ] [Wn ]
Kuadratik programlama içerisinde yer alan kısıtlamalar ise aşağıdaki gibidir:
min2p = W T W T C. M = ∑ni=1 ∑nj=1 Wi Wj i,j
(7)
∑ni=1 Wi ER i ≥ ER P
∑ni=1 Wi = 1,
Wi ≥ 0 ve i = 1,2,3, … … … … n
(8)
Kısıtlama içerisinde yer alan;
ER P : Portföyün beklenen getirisini,
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
Wi : i’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
Wj : j’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
n : Portföy içerisinde yer alan toplam menkul kıymet sayısını,
i,j : i’inci ve j’inci menkul kıymetler arasındaki kovaryans katsayısını,
2p : Portföyün varyansını,
W T : Portföy içerisindeki varlıkların ağırlık vektörünü,
C. M : Kovaryans matrisini,
ifade etmektedir.
Sharpe, (1963); çalışmasında, Markowitz’in ortalama-varyans modelinden yola çıkarak,
yatırımcıların portföy seçimlerinde kullanabileceği basitleştirilmiş bir model olan köşegen
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modelini açıklamaktadır. Sharpe’a göre, çeşitli menkul kıymetlerin getirileri, bazı temel
faktörlerle olan ortak ilişkileri sonucu elde edilebilmektedir. Köşegen model ile birlikte, bazı
fiyat endeksleri, gayri safi milli hasıla vb. şeklinde belirlenen faktör ile portföy içerisine dahil
edilmesi düşünülen menkul kıymetler arasındaki ilişki vasıtasıyla, menkul kıymetlerin
beklenen getirileri, varyansları, kovaryansları hesaplanabilmekte ve optimal portföyler daha
az veri kullanılarak oluşturulabilmektedir.
Bu modele göre her hisse senedinin getirisi regresyon analizi yapılarak bulunur. Hisse
senedinin getirisi, ilişkili olduğu pazar indeksi ile olan betası ile belirlenebilir ve aşağıdaki
formülle hesaplanabilir:
R i = ai + Bi R m + εi
i = 1,2,3, … … … . . n
(9)
R i : i’inci menkul kıymetin getirisi
R m : Pazar endeksinin getirisi
ai : Pazar hareketi yokken i’inci menkul kıymetin getirisi
Bi : i’inci menkul kıymetin beta katsayısı
εi : Hata terimi
n : Toplam menkul kıymet sayısı
Bu modele göre menkul kıymetlerin beklenen getirilerini, betalarını, varyanslarını ve
kovaryanslarını veren formüller aşağıdaki gibidir:
ER i = ai + Bi ∗ ER m
(10)
2
2
2
σi = Bi σm + σei
(11)
2
σij = Bi ∗ Bj ∗ σm
(12)
σ

Bi = σ2ij

(13)

m

Formüllerde yer alan;
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
ai : i’inci menkul kıymetin alfa katsayısını,
ER m : Pazar endeksinin beklenen getirisini,
σ2i : i’inci menkul kıymetin varyansını,
σ2m : Pazar endeksinin varyansını,
σ2ei : i’inci menkul kıymetin hata varyansını,
σij : i’inci ve j’inci menkul kıymetler arasındaki kovaryans katsayısını,
Bi : i’inci menkul kıymetin beta katsayısını,
ifade etmektedir.
Elton ve Gruber, (1973); çalışmalarında, Markowitz ile başlayan ve daha sonra birçok
amprik ve teorik çalışmalar gerçekleştirilen portföy teorisinin çok az uygulanabilmesinin
nedenlerini belirtmeye çalışmışlardır. Araştırmacılar, bu durumun nedeni olarak portföy
analizi için gerekli olan verilerin hesaplanma zorluğu ve fazlalığı olarak belirtmişlerdir.
42

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Çalışmada, hisse senetlerinin tarihsel getiri verileri kullanılarak, hisse senetleri arasındaki
korelasyon matrisleri tahmin edilmeye çalışılmış ve elde edilen amprik sonuçlar
yorumlanmıştır. Elton vd. (1976); çalışmalarında, Markowitz’in teorisinin uygulanmasındaki
zorlukları gidermeye çalışmışlardır. Araştırmacılar, yatırımcılara matematiksel programlama
kullanmadan optimal bir portföy içerisinde hangi menkul kıymetlerin ne oranda yer alması
gerektiğini gösteren bir portföy optimizasyon modeli geliştirmişlerdir. Modelde yer alan
formüller kullanılarak, yatırımcıların fazla getiri/varyans oranını maksimum yapan optimum
portföye ulaşabilecekleri belirtilmiştir. Modelin uygulanışı ve modelde yer alan formüller
aşağıdaki gibidir.
Her bir menkul kıymetin Si değerleri hesaplanmalı ve daha sonra Si değerlerine göre
büyükten düşüğe doğru menkul kıymetler sıralanmalıdır. Menkul kıymetlerin Si değerleri
aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:
Si =

ERi −Rf
Bi

(14)

Formülde yer alan;
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
Bi : i’inci menkul kıymetin beta katsayısını,
R f : Risksiz faiz oranını,
ifade etmektedir.
Si değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanan menkul kıymetlerin daha sonra Ci değerleri
hesaplanmalıdır. Menkul kıymetlerin Ci değerleri aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:
Ci =

(ERi −Rf )∗Bi
σ2
ei
B2
n
2
1+σm ∗∑i=1( 2i )
σei

σ2m ∑n
i=1

(15)

Formülde yer alan;
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
Bi : i’inci menkul kıymetin beta katsayısını,
R f : Risksiz faiz oranını,
σ2m : Pazar endeksinin varyansını,
σ2ei : i’inci menkul kıymetin hata varyansını,
n : Toplam menkul kıymet sayısı,
ifade etmektedir.
Her bir hisse senedinin Ci değeri ile Si değeri karşılaştırılarak, Si değeri Ci değerinden
büyük olan hisse senetleri portföy içerisine dahil edilirler. Portföye dahil edilen en son hisse
senedinin Ci değeri C* kesim noktası olarak alınır. Portföy içerisine dahil olacak hisse
senetleri ve C* kesim noktası belirlendikten sonra, her bir hisse senedinin portföy içerisindeki
ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Portföye dahil edilen hisse senetlerinin portföy
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içerisindeki ağırlıklarının belirlenebilmesi için, her bir hisse senedi için Zi değeri
hesaplanmalıdır. Hisse senetlerinin Zi değerlerini ve portföy içerisindeki ağırlıklarını veren
formüller aşağıda yer almaktadır:
B

Zi = σ2i ∗ (

ERi −Rf

ei

Bi

− C∗ )

Zi

Wi = ∑n

i=1 Zi

(16)
(17)

Formülde yer alan;
Wi : i’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
Zi : i’inci menkul kıymetin Z değerini,
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
R f : Risksiz faiz oranını,
Bi : i’inci menkul kıymetin beta katsayısını,
σ2ei : i’inci menkul kıymetin hata varyansını,
C ∗ : Kestirim noktasını,
n : Toplam menkul kıymet sayısı,
ifade etmektedir.
Portföye içerisinde yer alan hisse senetleri ve bu senetlerin ağırlıklarının
belirlenmesinden sonra, portföyün alfa, beta değerleri, beklenen getirisi ve varyansı aşağıdaki
formüller vasıtasıyla hesaplanabilmektedir:
ap = ∑ni=1 Wi ∗ ai
(18)
n
Bp = ∑i=1 Wi ∗ Bi
(19)
n
ER p = ∑i=1 Wi ∗ ER i
(20)
σ2p = [σ2m ∗ (∑ni=1 Wi ∗ Bi )2 ] + [∑ni=1 Wi2 ∗ σ2ei ]
Formüllerde yer alan;
ap : Portföyün alfa değerini,
Bp : Portföyün beta katsayısını,
ER p : Portföyün beklenen getirisini,
σ2p : Portföyün varyansını,
Wi : i’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
ai : i’inci menkul kıymetin alfa değerini,
Bi : i’inci menkul kıymetin beta katsayısını,
ER i : i’inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
σ2m : Pazar endeksinin varyansını,
σ2ei : i’inci menkul kıymetin hata varyansını,
ifade etmektedir.

(21)
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Treynor, (1965); çalışmasında yatırım fonu yöneticilerinin performanslarının
değerlendirilebilmesini sağlayan bir model geliştirmiştir. Bu model Sharpe, (1966) tarafından
geliştirilmeye çalışılmıştır. Sharpe çalışmasında, 1954-1963 yılları arasında 34 yatırım
fonunun yıllık getiri oranlarını kullanarak gerçekleştirmiş olduğu analizler sonucunda, yatırım
fonu performansının değerlendirilebilmesini sağlayan basit bir model geliştirilmiştir.
Jensen,(1969); riskli varlıklardan oluşan portföylerin performanslarını değerlendirebilmek
amacıyla bir model geliştirmiştir. Jensen’in modeli Smith ve Tito (1969) tarafından
geliştiriliştir. Sharpe, Treynor, Değerleme oranları ve Jensen’in Alfası formülleri aşağıda yer
almaktadır:
Sharpe Oranı =

RP −Rf

Treynor Oranı =

σp
RP −Rf
Bp

Jensen′ in Alfası = R p − R f − Bp ∗ (R m − R f )
ap

Apraisal Ratio = σ

s

(22)
(23)
(24)
(25)

ap

Düzeltilmiş Alfa = B

p

(26)

Formüllerde yer alan;
ap : Jensen’in alfa değerini,
Bp : Portföyün beta katsayısını,
σs : Portföyün sistematik olmayan riskini,
R P : Portföyün getiri oranını,
R f : Risksiz faiz oranını,
R m : Pazar endeksinin getiri oranını,
ifade etmektedir.
3. LİTERATÜR ÖZETİ
Blume, (1984); çalışmasında, CapitalAssetPricing Model’in tamamen geçersiz
olduğunun ispatlanması durumunda dahi alfa katsayısının yatırımcılar için önemli bir araç
olduğunu göstermeye çalışmıştır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda,
alfanın portföyün sharpe oranını artırabilmek için önemli bir gösterge olduğunu ve
yatırımcıların sahip oldukları portföylerinin sharpe oranını artırabilmeleri için, portföy
içerisinde yer alan hisse senetlerinin ağırlıklarını, hisse senetlerinin sahip olduğu alfa değerine
göre ağırlıklandırmaları gerektiği sonuçlarına ulaşmıştır.
DybvigandRoss, (1985); çalışmalarında, alfanın pozitif ve negatif olmasının portföy
performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler
sonucunda, pozitif alfaya sahip olan hisse senetlerinin portföy içerisine dahil edilmesi ve
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negatif alfaya sahip olan hisse senetlerinin portföy içerisinden çıkarılması, portföy
performansı üzerinde olumlu bir etki gerçekleştirdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Chen vd. (2009); çalışmalarında, hisse senetlerinin alfalarının portföyün fazla getirisi
üzerindeki etkisini göstermeye çalışmışlardır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler
sonucunda, yatırımcıların sahip oldukları portföylerin getirilerini artırabilmeleri için yüksek
alfa katsayısına sahip hisse senetlerini bulma yeteneği üst seviyede olan portföy yöneticilerine
başvurmaları gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca hisse senetlerinin alfa değerleri
kullanılarak portföy içerisindeki ağırlıklarının belirlenebilmesinin mümkün olduğu ulaşılan
bir diğer önemli sonuçtur.
Alexander ve Baptista, (2010); çalışmalarında, çeşitli alfa düzeylerinde minimum
trackingerrorvariance değerlerine sahip olan portföylerle bir alpha/trackingerrorvariance sınırı
oluşturmuşlardır. Yatırım fonu yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi sürecinde
alphanın yaygın olarak kullanılmasından dolayı, yöneticilerin portföy seçiminde
alpha/trackingerrorvariance sınırını kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.
Mulugettaand Hart, (2012); çalışmalarında, hisse senetlerinin alfalarının etkilerini ve
portföy optimizasyonu sürecindeki önemini incelemişlerdir. 2006-2011 yılları arasında hisse
senetlerinin aylık getirileri üzerinden gerçekleştirdikleri analizler sonucunda, hisse
senetlerinin alfalarının önemli olduğu ve portföy optimizasyon sürecinde kullanılması
gerektiği sonuçlarına ulaşmışlardır. Ayrıca portföy oluşturma ve yatırım yöneticilerinin
performanslarının değerlendirilmesi aşamasında da alfanın mutlaka kullanılması gerektiğini
belirtmişlerdir.
Fersonand Lin, (2013); çalışmalarında, pozitif alfaya sahip olan hisse senetlerinin
yatırımcılar tarafından satın alınmak istenilip istenilmediği konusu üzerinde durmuşlardır.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, geçmiş veriler kullanılarak
hesaplanan alfa değerlerini yatırımcıların bir bölümünün göz ardı ettiği ve alfası ne olursa
olsun her bir hisse senedinin kendisine ait bir yatırımcı kitlesi olduğu sonuçlarına
ulaşmışlardır.
Bossaerts ve Yang, (2015); çalışmalarında, portföye dahil edilebilecek olan hisse
senetlerinin seçiminde alfanın kullanımını değerlendirmişlerdir. 2000-2014 yılları arasında
gerçekleştirmiş oldukları analizler neticesinde, alfanın portföy içerisinde dahil edilecek olan
hisse senetlerinin seçiminde kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.
Yen vd. (2015); çalışmalarında, düzenli olarak güncellenen hedge fonlarının, hedge
fonu veri seti indeksinden ve eşit ağırlık yöntemiyle oluşturulan hedge fonundan sürekli
olarak daha iyi bir performans sergileyip sergilemediğini incelemişlerdir.
Çalışma
kapsamında gerçekleştirilen analizler neticesinde, belirli aralıklarla istatiksel olarak anlamlı
olan pozitif alfaya sahip hedge fonlarının portföye dahil edilmesi, istatiksel olarak anlamlı bir
alfaya sahip olmayan veya negatif alfaya sahip olan hedge fonların portföy içerisinden
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çıkarılması sonucu oluşturulan hedge fonun, diğer iki fona göre daha iyi performans
sergilediği sonucuna ulaşmışlardır.
LevyandRoll, (2016); çalışmalarında, portföy optimizasyonunda kullanılan alfa temelli
stratejilerin geçerliliğini analiz etmişlerdir. 2005-2014 tarihleri arasındaki Amerika’daki 100
en büyük hisse senedinin aylık getiri oranları kullanılarak gerçekleştirilen analizler
sonucunda, alfanın portföy optimizasyonu için kötü bir rehber olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
4. UYGULAMA
Uygulama kısmında çalışmanın amacına açıklık getirilerek, çalışma kapsamında
önermenin geçerliliğinin tespiti için kullanılan veri setleri tanıtılacaktır. Ayrıca önermemizde
kullanılacak olan yöntem ve uygulama adımlarına ilişkin bilgilendirme de yapılacaktır. Son
olarak çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular ve bu
bulgulara ilişkin açıklamalar yer alacaktır.
Amaç
Çalışmanın temel amacı, literatürde yer alan portföy performansı değerleme
yöntemlerinden hareketle yeni bir portföy performansı değerlendirme modeli oluşturmak ve
oluşturulan bu modelin optimum portföy oluşturma sürecinde de kullanılabilirliğini
göstermektir.
Ayrıca, ortalama-varyans ve tek endeks yöntemlerine göre portföy
optimizasyonu gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların daha az parametreyle portföy
optimizasyon işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak da ulaşılacak amaçlar arasındadır.
Veri
Çalışma kapsamında oluşturulan modellerin geçerliliğinin test edilebilmesi amacıyla,
ekonomik olayların en yoğun olduğu Amerika Kıtası, Asya Kıtası ve Avrupa Kıtasının en
yüksek işlem hacmine sahip olan sekiz adet Pazar endeksi ve endeksler içerisinde yer alan
hisse senetlerinin 2017 yılına ait günlük verileri kullanılmıştır. Analizlerin daha kısa sürede
ve verimli yapılabilmesi için endekslerde yer alan hisse senetlerinden, endeksin tamamını
temsilen örnek hisse senetleri seçilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerde kullanılan veri setleri
içerisinde yer alan hisse senetleri ve literatürde geçerliliği ortaya konulmuş olan Pazar
endeksleri ile ilgili bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. İlgili veri setleri içerisinde yer alan
hisse senetleri ve Pazar endeksleri ile ilgili gerekli olan bilgiler https://tr.www.investing.com
internet adresinden elde edilmiştir.
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Tablo 1:Hisse Senetleri ve Pazar Endekslerine Ait Bilgiler.
Amerika

Arjantin

Euro

İngiltere

Japonya

Kanada

Malezya

Türkiye

S&P500

BOLSA
G

STOXX 600

FTSE
100

NIKKEI
225

S&P/TSX

FTSE
Malaysia
Top 100

BIST 100

MMM

AGR

ADSGn

IBE

lll

6857

AEM

AMMB

AKBNK

AXP

ALU

AD

ITX

ADML

2502

AGU

ASTR

ARCLK

AAPL

CARC

AIRP

INGA

AAL

9502

ATDb

AXIA

BIMAS
CCOLA

BA

CEL

AIR

ISP

ANTO

6367

BMO

BATO

CAT

CEC

ALVG

LVMH

AHT

5714

BNS

CIMB

DOAS

CVX

CEPU

ABI

OREP

ABF

7270

BCE

DSOM

ENKAI

CSCO

COM

ASML

MUVGn

AZN

1808

BAMa

GENT

EREGL

KO

CON

AXAF

ORAN

AV

6501

CNQ

GENM

FROTO

DD

CRE

BASFn

PHG

BAB

1605

CNR

HAPS

SAHOL

XOM

EDN

BAYGn

SAF

BAES

6473

CP

HLBB

KRDMD

GE

FRA

BBVA

SGOB

BARC

9009

CTCa

HLCB

KCHOL
OTKAR

GS

GFG

BMWG

SASY

BDEV

3405

CVE

IHHH

HD

JMI

BNPP

SAN

BKGH

6508

GIBa

IOIB

PETKM

IBM

BMA

DAIGn

SAPG

BLT

9301

CM

KLCC

SODA

INTC

MIR

DANO

SCHN

5706

DSU

KLKK

GARAN

JNJ

PAM

DBKGn

SIEGn

BP
BATS

7731

DOL

MBBM

SISE

JPM

APBR

DPWGn

SOGN

BLND

5401

EMA

MXSC

TAVHL

MCD

SMI

DTEGn

TEF

BT

3105

ENB

MISC

TKFEN

MRK

SID

EONGn

TOTF

BNZL

1802

FTS

PCGB

TOASO

6752

FNV

PETR

TUPRS

MSFT

TEC2

ENEI

UNBP

BRBY

NKE

TENA

ENGIE

UNc

CPI

3382

WN

PGAS

THYAO

PFE

TRA

ENI

SGEF

CCL

9412

GIL

PEPT

TTKOM

PG

TGS2

ESSI

VIV

CNA

7269

IMO

PUBM

TCELL

TRV

YPFD

FREG

VOWG_p

CCH

4506

L

SKPE

HALKB

UTX

CPG

6762

MG

SIME

ISCTR

UNH

CRH

5101

NA

TLMM

VAKBN

VZ

9501

PPL

TENA

ULKER

V

DCC
DGE

6502

RY

WPHB

YKBNK

WMT

DLGD

4208

QSR

YTLS

DIS

WPP

6841

RCIb
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Yöntem
Çalışma kapsamında ilk olarak, ilgili her bir veri seti için ortalama-varyans ve tek
endeks modellerine göre optimum portföyler Microsoft Office Excel 2010 programı
kullanılarak oluşturulmuştur. Devamında önermelerimizin ilkinde belirtilen Alfa/Standart
Sapma Modeli’ne göre SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk
düzeyine sahip en fazla getiriyi veren optimum portföyler oluşturulmuştur. Ayrıca,
alfa/portföy riski oranını maksimum yapan optimum portföy de oluşturulmuş ve daha sonra
oluşturulan optimum portföylerin performans değerleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
Ayrıca, her bir veri seti için ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre oluşturulan
optimum portföyler değerlerine daha az parametre kullanarak sahip olabilmek için,
tarafımızca oluşturulan ve ikinci önermede ayrıntılı bir şekilde yer alan alfa/standart sapma
yöntemi her bir veri seti için uygulanmıştır. Tarafımızca geliştirilen model önermeleri ile
ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Önerme 1:
Modern portföy teorisyenleri, optimum portföy oluşturulması yolunda üzerinde
durdukları ve çeşitli modeller kurdukları regresyon analizi ile ulaşılan alfa değişkeninin
önemine dikkat çekmişlerdir. Çalışmamızda regresyon analizi ile ulaşılan alfa ile standart
sapma değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan ön testler sonucu, Alfa/Standart Sapma ilişkisinin
portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy oluşturma yöntemi olabileceği
tarafımızca tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında, portföyün alfası/portföyün standart sapması
değerini maksimum yapan portföyler, her bir veri setine uygulanan alfa/standart sapma
yöntemi sonucu elde edilen hisse senetleriyle oluşturulmuştur. Kuadratik programlama
kullanılarak oluşturulan modelin formüllerle gösterimi aşağıdaki gibidir:
W1
a1
W2
a2
Cov(i,i) … … … … … … … … … . Cov(i,n)
T
T
a
W
3
…
W = . 3 a = . C. M = [ … … … … … … … … … … … … … … … . .]
Cov(n,i) … … … … … … … … … . Cov(n,n)
.
.
[a n ]
[Wn ]

ap = ∑ni=1 ai∗Wi

a1 W1
a2 W2
T T
= a W = a.3 W. 3
.
.
[an ] [Wn ]

(27)
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p = √∑ni=1 ∑nj=1 Wi ∗ Wj ∗ Covi,j
W1 W1
W2 W2 Cov(i,i) … … … … … … … … … . Cov(i,n)
T T
p = W W C. M = W. 3 W. 3 [… … … … … … … … … … … … … … … … . .]
Cov(n,i) … … … … … … … … … . Cov(n,n)
.
.
√[Wn ] [Wn ]
ap
n
Max  , ∑i=1 Wi = 1,
Wi ≥ 0 ve i = 1,2,3, … … … … n
p

(28)

(29)

(30)

Formüllerde yer alan;
W T : Portföy içerisindeki varlıkların ağırlık vektörünü,
aT : Varlıkların alfa vektörünü,
C. M : Kovaryans matrisini,
ap : Portföyün alfa değerini,
Wi : i’inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
ai : i’inci menkul kıymetin alfa değerini,
p : Portföyün standart sapmasını,
Cov: Menkul kıymetler arasındaki kovaryans katsayısını,
n : Toplam menkul kıymet sayısını,
ifade etmektedir.
Portföyün alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan optimum
portföy değerleri, SharpeOranı’nı maksimum yapan optimum portföy ile pazar endeksi ile
aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren optimum portföy değerleri ile karşılaştırılmış
ve karşılaştırma sonucunda elde edilen bilgiler yorumlanmıştır.
Önerme 2:
Her bir veri seti içerisinde yer alan parametre sayısını azaltmak için tarafımızca
geliştirilen modelin uygulanma aşamaları aşağıdaki gibidir:
1. Adım: İlk olarak analize tabi olan her bir veri seti içerisinde yer alan n adet hisse
senedi ve ilgili veri setini temsil eden pazar endeksin getiri oranları hesaplanmıştır.
Hesaplamalarda kullanılan formüller aşağıda yer almaktadır:
Rt =

Vt −Vt−1
Vt−1

(31)

Formülde yer alan;
R t : Menkul kıymetin t dönemindeki Getiri Oranını,
Vt : Menkul Kıymetin t dönemindeki değerini,
Vt−1 : Menkul Kıymetin t-1 dönemindeki değerini,
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ifade etmektedir.
2. Adım: Analize tabi tutulacak veri seti içerisinde yer alan hisse senetlerinin getiri
oranları ile Pazar endeksinin getiri oranları arasında regresyon işlemi gerçekleştirilmiş ve
ilgili veri seti içerisindeki n adet hisse senedinin alfa değerleri hesaplanmıştır.
3. Adım: Alfa değerleri belirlenmiş olan n adet hisse senedi içerisinde, pozitif alfaya
sahip olan hisse senetlerinin (k adet) standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ortalamavaryans yöntemine göre k adet hisse senedinin standart sapma değerleri aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanmıştır:
σi = √∑nt=1

(Rt −Rorti )2

Rort i = ∑nt=1

(32)

n−1
Rt
n

(33)

Formüllerde yer alan;
n : zamanı,
σi : i’inci hisse senedinin standart sapmasını,
R t : Hisse senedinin t dönemindeki Getiri Oranını,
Rort i : i’inci hisse senedinin ortalama getirisini,
ifade etmektedir. Tek endeks yöntemine göre k adet hisse senedinin standart sapma
değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır:
σi = √Bi2 ∗ σ2m + σ2ei

(34)

Formülde yer alan;
σi :i’inci hisse senedinin standart sapmasını,
Bi : i’inci hisse senedinin betasını,
σ2m : Pazar endeksinin varyansını,
σ2ei : i’inci hisse senedinin hata varyansını,
ifade etmektedir.
4. Adım: Pozitif alfa değerine sahip olan k adet hisse senedinin, alfa/standart sapma
(ass ) değerleri hesaplanmış ve hesaplanan k adet ass değeri, ilgili veri seti içerisinde yer alan
toplam hisse senedi sayısı olan n’e bölünerek her bir veri seti için eşik değer (ED)
hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen hesaplamaların formül gösterimleri aşağıdaki gibidir:
a
assi = σi
(35)
ED =

i
k
∑k=1 assi

n

(36)

Formüllerde yer alan;
assi : i’inci hisse senedinin alfa/standart sapma değerini,
51

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

ai : i’inci hisse senedinin alfa değerini,
σi :i’inci hisse senedinin standart sapmasını,
k: İlgili veri seti içerisindeki hisse senetlerinden pozitif alfaya sahip olan hisse senedi
sayısını,
n : İlgili veri seti içerisinde yer alan toplam hisse senedi sayısını,
ifade etmektedir.
5. Adım: Son olarak assideğeri ED değerinden büyük olan hisse senetleri belirlenmiştir.
Alfa/Standart Sapma yöntemi kullanılarak her bir veri setindeki hisse senetleri sayısı
azaltılmıştır. Her bir veri setindeki sayıları azaltılan hisse senetleri kullanılarak ortalamavaryans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturulmuş ve elde edilen
optimum portföy değerleri, ilgili veri setleri içerisinde yer alan bütün hisse senetleri
kullanılarak ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre oluşturulan optimum portföy
değerleri ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular
Elton&Gruber tarafından geliştirilen tek endeks optimum portföy modeli, en fazla
SharpeOranı’na sahip olan portföyü oluşturmaktadır. Herhangi bir beklenen getiri düzeyinde
en düşük riske sahip olan veya herhangi bir risk düzeyinde en fazla getiriyi sağlayan
portföyleri oluşturmak tek endeks modeli ile gerçekleştirilememektedir.
Markowitz
tarafından geliştirilen ortalama-varyans modeli tek endeks modeline göre daha esnek bir
modeldir; fakat yatırımcılar açısından çok fazla parametreye ihtiyaç duyması ve hisse
senetlerinin alfa ve beta değerlerini hesaplamalarda içermemesinden dolayı bir çok portföy
değerleme modellerinin uygulanması ortalama-varyans modeli ile mümkün olmamaktadır.
Literatürde yer alan bir takım portföy performansı değerleme yöntemlerinden sadece
Sharpe Oranı optimum portföy oluşturmak için kullanılmaktadır. Elton&Gruber tarafından
geliştirilen tek endeks optimum portföy modeli’nin en yüksek SharpeOranı’nı veren portföyü
oluşturmak için geliştirilmesi bu çıkarımımızı desteklemektedir.
Jensen’in Alfa’sı
kullanılarak oluşturulan portföy performans yöntemlerinden olan Jensen’in Alfası/Portföyün
Betası yöntemi portföyün sistematik olmayan riskini içermemekte ve Jensen’in
Alfası/Portföyün Sistematik Olmayan Riski yöntemi ise portföyün sistematik riskini
içermemektedir. Bu yöntemlerin belirtilen eksikliklerini gidermek amacıyla tarafımızca yeni
bir portföy performansı değerleme yöntemi olarak Portföyün Alfası/Portföyün Riski modeli
önerilmektedir. Bu modelde yer alan alfa değeri, Jensen’in alfasından risksiz faiz oranını
içermemesi bakımından farklılaşmaktadır. Modelde yer alan alfa değeri, hisse senetleri getiri
oranları ile Pazar endeksi getiri oranları arasında alınan regresyon işlemi sonucu elde edilen
alfa değeridir. Modelde, portföyün riskini temsil eden değer olarak portföyün standart
sapması kullanılmaktadır. Portföyün alfası/portföyün standart sapması modelinin aynı
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zamanda Sharpe Oranı gibi optimum portföy oluşturma sürecinde kullanılabileceği de
tarafımızca düşünülmektedir. Yatırımcılar alacakları bir birimlik riske karşılık en fazla alfa
değerini sağlayan portföye yatırım yapması, faydalarını maksimize edecektir.
İkinci önermemizin uygulanma aşamasında; veri setlerimizden ilkini oluşturan
Kanada’ya ait veri seti içerisinde yer alan 30 adet hisse senedinin alfa/standart sapma
yöntemine göre öncelikle alfa değerleri hesaplanmıştır. Alfası pozitif olan 21 adet hisse
senedinin standart sapma değerleri hesaplanmış ve her bir hisse senedinin alfa/standart sapma
değerleri bulunmuştur. 21 adet hisse senedinin alfa/standart sapma değerleri toplanmış ve
daha sonra toplama sonucu elde edilen değer, Kanada veri seti içerisindeki toplam hisse
senedi sayısı olan 30’a bölünmüştür. Bulunan eşik değerden daha yüksek alfa/standart sapma
değerine sahip olan 11 adet hisse senedi belirlenmiştir.
Portföyün alfası/portföyün standart sapması değeri en fazla olan portföyü oluşturmak
ortalama-varyans ve tek endeks modelleri ile mümkün olmamaktadır. Tarafımızca önerilen
alfa/standart sapma modeli kullanılarak Portföyün alfası/portföyün standart sapması değeri en
fazla olan portföyü oluşturmak mümkün olmaktadır. Kanada’ya ait veri seti içerisinde yer
alan bütün hisse senetleri ve alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 11 adet hisse
senedi ile ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili
bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Kanada Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(30)

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
495
0,161351169
0,001253207
0,007660317
0,161112667
0,001286655
0,007879258
-

Tek Endeks
92
0,151643058
0,000625609
0,080511989
0,001201521
0,007809761
0,000628779
0,815721148
-

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı

-

-

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Max a/ss değerini

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (11)
Markowitz
Tek Endeks
128
74
0,161348603
0,151643058
0,000670286
0,000625609
0,087734329
0,080511989
0,001255311
0,001201521
0,007673476
0,007809761
0,000673227
0,000628779
0,829053456
0,815721148
0,0006882
0,16112804
0,087673406
0,001286776
0,007879258
0,000690801
0,848837774
0,092611171
0,154190207
0,000756261

-
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sağlayan portföy
bilgileri

B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

0,00128363
0,008213384
0,000760651
0,744870922

-

Ortalama-varyans modeline göre optimum bir portföy oluşturmak isteyen bir yatırımcı,
2n+((n2-n)/2) adet parametreye ihtiyaç duymaktadır. Tek endeks modeline göre optimum
portföy oluşturmak isteyen bir yatırımcı ise 3n+2 adet parametreye ihtiyaç duymaktadır
(Sharpe, 1963: 281). Bu bilgiler ışığında, Kanada veri seti içerisinde yer alan 30 adet hisse
senedi ile optimum portföyler oluşturmak isteyen bir yatırımcı, ortalama-varyans modeline
göre 495, tek endeks modeline göre 92 adet parametreye ihtiyaç duymaktadır.
495 parametreyle Ortalama-Varyans modeli kullanılarak oluşturulan optimum
portföyleri alfa/standart sapma yöntemi vasıtasıyla 128 parametreyle oluşturabilmek mümkün
olmaktadır. Yatırımcılar alfa/standart sapma modeli ile birlikte 128 adet parametre kullanarak
Ortalama-Varyans modelini gerçekleştirebilmekte ve aynı zamanda hisse senetlerinin alfa ve
beta değerlerini kullanarak bir çok portföy değerleme modellerini uygulayabilmektedir.
Tablo 2’ye bakıldığında, 30 adet hisse senedi ile ortalama-varyans modeline göre oluşturulan
portföy değerleri ile, alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 11 adet hisse senedi ile
ortalama-varyans modeline göre oluşturulan portföy değerlerinin aynı olduğu görülmektedir.
Ayrıca alfa/standart sapma yöntemi ile birlikte oluşturulan portföylerin alfa, beta, jensen’in
alfası vb. değerlerinin rahatlıkla hesaplanabildiği görülmektedir.
92 parametreyle tek endeks modeli kullanılarak oluşturulan optimum portföyleri
alfa/standart sapma yöntemi vasıtasıyla 72 parametreyle oluşturabilmek mümkün olmaktadır.
Ayrıca Tek Endeks Modeli içerisinde yer alan hesaplamalar da göz önüne alındığında,
gerçekleştirilecek işlem sayısı alfa/standart sapma yöntemiyle birlikte önemli ölçüde
azalmaktadır. Tablo 2’ye bakıldığında, 30 adet hisse senedi ile tek endeks modeline göre
oluşturulan portföy değerleri ile, alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 11 adet hisse
senedi ile tek endeks modeline göre oluşturulan portföy değerlerinin aynı olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında, tek endeks ve ortalama-varyans modeline göre optimum
portföyler oluşturmak isteyen bir yatırımcının, alfa/standart sapma yöntemini kullanarak daha
fazla bilgiye daha az parametre kullanarak ulaşabileceği söylenebilmektedir.
Tablo 2’ye bakıldığında, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile
aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün alfası/portföyün
standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine yakın olduğu
görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve pazar
endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait değerlerden daha iyi
olduğu anlaşılmaktadır. Önermelerde yer alan modellerin ilk veri seti olan Kanada veri setine
uygulanması sonucunda, alfa/standart sapma modeliyle optimize edilen portföyün getiri
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oranının, JensenOranı’nın ve Portföy Betası’nın, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve
pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren optimum portföylerden daha
başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar ışığında, Portföyün Alfası/Portföyün
Riski modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy oluşturma
süreçlerinde kullanılabileceği söylenebilmektedir.
Arjantin’e ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum portföy
değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip
en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri Tablo 3’te özetlenmiştir.
Ayrıca, ilgili veri seti içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve alfa/standart sapma yöntemi
sonucu elde edilen 12 adet hisse senedi kullanılarak ortalama-varyans ve tek endeks
modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
Tablo 3:Arjantin Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün Senetler(24)

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
324
0,220810925
0,003846031
0,017352169
0,220680225
0,003766348
0,017001366
-

Tek Endeks
74
0,240732001
0,002462247
0,148304613
0,004016703
0,016625214
0,002465596
0,76876867
-

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Max a/ss değerini
sağlayan portföy
bilgileri

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler(12)
Markowitz
Tek Endeks
119
54
0,220633666
0,240732001
0,002226194
0,002462247
0,129870376
0,148304613
0,003801938
0,004016703
0,017166263
0,016625214
0,002229389
0,002465596
0,779395571
0,76876867
0,002195669
0,220595126
0,129337344
0,003764899
0,017001358
0,00219891
0,776144132
0,136337357
0,212183438
0,002700926
0,004223536
0,019836862
0,002704505
0,752870577

-

Tablo 3’e bakıldığında, Arjantin veri seti içerisinde yer alan 24 adet hisse senediyle
ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için gerekli
olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile birlikte önemli
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ölçüde azaldığı görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve pazar
endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün
alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine
çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait
değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 3’e bakıldığında, alfa/standart sapma
modeliyle optimize edilen portföyün getiri oranının, JensenOranı’nın ve Portföy Betası’nın,
SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren optimum portföylerden daha başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır.
Arjantin veri seti için gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında, Portföyün
Alfası/Portföyün Riski modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy
oluşturma süreçlerinde kullanılabileceği söylenebilmektedir.
Türkiye’ye ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum portföy
değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip
en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri Tablo 4’te özetlenmiştir.
Ayrıca tabloda veri setinin içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve alfa/standart sapma
yöntemi sonucu elde edilen 9 adet hisse senedi ile ortalama-varyans ve tek endeks
modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
Tablo 4:Türkiye Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(28)

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
434
0,13050157
0,002079075
0,014006732
0,128616597
0,001917168
0,012953179
-

Tek Endeks
86
0,132912833
0,001632839
0,121843022
0,002082878
0,013781238
0,001679148
0,815633428
-

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı

-

-

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Max a/ss değerini

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (9)
Markowitz
Tek Endeks
93
58
0,130501571
0,132912833
0,001628712
0,001632839
0,119559084
0,121843022
0,002079102
0,002082878
0,014006942
0,013781238
0,001674657
0,001679148
0,817078063
0,815633428
0,001476951
0,128616598
0,118378436
0,001917168
0,012953179
0,001533377
0,77535191
0,119774092
0,130267744
0,001609725

-
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sağlayan portföy
bilgileri

B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

0,002056241
0,013856591
0,001659661
0,801189805

-

Tablo 4’e bakıldığında, Türkiye veri seti içerisinde yer alan 28 adet hisse senediyle
ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için gerekli
olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile birlikte önemli
ölçüde azaltılabildiği görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve
pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün
alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine
çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait
değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 4’e bakıldığında, alfa/standart sapma
modeliyle optimize edilen portföyün getiri oranının ve JensenOranı’nın pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye göre; standart sapma ve beta oranlarının
SharpeOranı’nı maksimum yapan portföye göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
Türkiye veri seti için gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında, Portföyün
Alfası/Portföyün Riski modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy
oluşturma süreçlerinde kullanılabileceği söylenebilmektedir.
Amerika’ya ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum portföy
değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip
en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Ayrıca tabloda veri setinin içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve
alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 11 adet hisse senedi ile ortalama-varyans ve
tek endeks modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
Tablo 5:Amerika Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(30)

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı

Markowitz
495
0,131683839
0,001087656
0,008090105
-

Tek Endeks
92
0,127073331
0,000667895
0,082671622
0,001054548
0,008123093
0,000671549
0,836302065
-

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (11)
Markowitz
Tek Endeks
126
72
0,131683848
0,127073331
0,000696341
0,000667895
0,086513543
0,082671622
0,001087447
0,001054548
0,008088515
0,008123093
0,000699766
0,000671549
0,846524383
0,836302065
0,000705731
-
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Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

0,131664998
0,001100535
0,008189078
-

-

0,131664999
0,086574665
0,001100535
0,008189078
0,000708967
0,855013102

-

Max a/ss değerini
sağlayan portföy
bilgileri

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

0,087937039
0,129572597
0,000744591
0,001125286
0,008512344
0,00074855
0,822626397

-

Tablo 5’e bakıldığında, Amerika veri seti içerisinde yer alan 30 adet hisse senediyle
ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için gerekli
olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile birlikte önemli
ölçüde azaltılabildiği görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve
pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün
alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine
çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait
değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 5’e bakıldığında, alfa/standart sapma
modeliyle optimize edilen portföyün getiri oranının, JensenOranı’nın ve Portföy Betası’nın,
SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren optimum portföylerden daha başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır.
Amerika veri seti için gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında, Portföyün
Alfası/Portföyün Riski modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy
oluşturma süreçlerinde kullanılabileceği söylenebilmektedir.
Avrupa Birliği’ne ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum
portföy değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine
sahip en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir. Ayrıca tabloda veri setinin içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve
alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 18 adet hisse senedi ile ortalama-varyans ve
tek endeks modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
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Tablo 6:EURO Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(48)

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
1224
0,15012189
0,002009233
0,013230443
0,147918106
0,00184903
0,012344508
-

Tek Endeks
146
0,151547681
0,001833725
0,146645422
0,00192629
0,012558665
0,001841671
0,65532383
-

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Max a/ss değerini
sağlayan portföy
bilgileri

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (18)
Markowitz
Tek Endeks
266
114
0,150121892
0,151547681
0,00191689
0,001833725
0,145473997
0,146645422
0,002009401
0,00192629
0,01323156
0,012558665
0,001924848
0,001841671
0,654805505
0,65532383
0,001755472
0,148223344
0,142766625
0,001852797
0,012344503
0,001762383
0,700199671
0,145566469
0,150032142
0,001945969
0,002037208
0,013424818
0,001954203
0,642816889

-

Tablo 6’ya bakıldığında, Avrupa Birliği veri seti içerisinde yer alan 48 adet hisse
senediyle ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak
için gerekli olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile
birlikte önemli ölçüde azaltılabildiği görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum
yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy
bilgileri ile Portföyün alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy
bilgilerinin birbirlerine çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı
maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren
portföye ait değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 6’ya bakıldığında,
alfa/standart sapma modeliyle optimize edilen portföyün getiri oranının, JensenOranı’nın ve
Portföy Betası’nın, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk
düzeyine sahip en fazla getiriyi veren optimum portföylerden daha başarılı sonuçlar verdiği
anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği veri seti için gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar
ışığında, Portföyün Alfası/Portföyün Riski modelinin, portföy performansı değerlendirme ve
optimum portföy oluşturma süreçlerinde kullanılabileceği söylenebilmektedir.
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İngiltere’ye ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum portföy
değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip
en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir. Ayrıca tabloda veri setinin içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve
alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 11 adet hisse senedi ile ortalama-varyans ve
tek endeks modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
Tablo 7:EURO İngiltere Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(30)

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
495
0,165670635
0,002518275
0,015188588
0,146096401
0,001534199
0,010487779
-

Tek Endeks
92
0,154013538
0,001383153
0,096580402
0,002207004
0,014317134
0,001382755
1,202092234
-

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Max a/ss değerini
sağlayan portföy
bilgileri

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (11)
Markowitz
Tek Endeks
118
64
0,165670634
0,154013538
0,001703099
0,001383153
0,112101432
0,096580402
0,002518367
0,002207004
0,015189146
0,014317134
0,001702725
0,001382755
1,189539047
1,202092234
0,000841854
0,135346866
0,080299149
0,00142146
0,010487779
0,00084216
0,844855787
0,114577954
0,162759177
0,002074158
0,002947566
0,018097869
0,002073617
1,274574432

-

Tablo 7’ye bakıldığında, İngiltere veri seti içerisinde yer alan 30 adet hisse senediyle
ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için gerekli
olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile birlikte önemli
ölçüde azaltılabildiği görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve
pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün
alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine
çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait
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değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 7’ye bakıldığında, alfa/standart sapma
modeliyle optimize edilen portföyün getiri oranının ve JensenOranı’nın, SharpeOranı’nı
maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren
optimum portföylerden daha başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. İngiltere veri seti için
gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında, Portföyün Alfası/Portföyün Riski
modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy oluşturma süreçlerinde
kullanılabileceği söylenebilmektedir.
Japonya’ya ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum portföy
değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip
en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir. Ayrıca tabloda veri setinin içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve
alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 10 adet hisse senedi ile ortalama-varyans ve
tek endeks modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
Tablo 8:Japonya Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(30)

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
495
0,130905888
0,002771743
0,021173555
0,119856264
0,002036343
0,016989872
-

Tek Endeks
92
0,129508859
0,002534296
0,11662969
0,002814153
0,021729423
0,002534296
0,96715096
-

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Max a/ss değerini
sağlayan portföy
bilgileri

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (10)
Markowitz
Tek Endeks
108
64
0,130905888
0,154013538
0,002494217
0,001383153
0,117798643
0,096580402
0,002771744
0,002207004
0,021173562
0,014317134
0,002494217
0,001382755
0,959099234
1,202092234
0,001793841
0,119856293
0,105582937
0,002036344
0,016989881
0,001793841
0,838059102
0,117841682
0,130858077
0,002532904
0,00281268
0,021494122
0,002532904
0,966871242

-
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Tablo 8’e bakıldığında, Japonya veri seti içerisinde yer alan 30 adet hisse senediyle
ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için gerekli
olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile birlikte önemli
ölçüde azaltılabildiği görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve
pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün
alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine
çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait
değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 8’e bakıldığında, alfa/standart sapma
modeliyle optimize edilen portföyün getiri oranının ve JensenOranı’nın, SharpeOranı’nı
maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren
optimum portföylerden daha başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Japonya veri seti için
gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında, Portföyün Alfası/Portföyün Riski
modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy oluşturma süreçlerinde
kullanılabileceği söylenebilmektedir.
Malezya’ya ait veri setiyle alfa/standart sapma modeliyle oluşturulan optimum portföy
değerleri ile SharpeOranı’nı maksimum yapan ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip
en fazla getiriyi veren optimum portföylerin performans verileri aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir. Ayrıca tabloda veri setinin içerisinde yer alan bütün hisse senetleri ve
alfa/standart sapma yöntemi sonucu elde edilen 10 adet hisse senedi ile ortalama-varyans ve
tek endeks modellerine göre oluşturulan portföyler ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
Tablo 8:Malezya Veri Seti İle Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları.
Bütün senetler(29)

Hesaplanan Veri Sayısı

MaxSharpe
Değerini Sağlayan
Portföy Bilgileri

Pazar endeksi ile aynı
risk düzeyine sahip en
fazla getiriyi veren
portföy bilgileri

Sharpe Oranı
Jensen Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta
Jensen Oranı
Sharpe Oranı
a/ss oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

Markowitz
464
0,149283097
0,000889228
0,005405247
0,148334482
0,000801872
0,004850903
-

Tek Endeks
89
0,147267577
0,000906714
0,161742997
0,000946649
0,00586913
0,000949291
0,482769203
-

Alfa/Standart Sapma Modeliyle
Seçilen Senetler (10)
Markowitz
Tek Endeks
113
69
0,149283079
0,147267577
0,000849596
0,000906714
0,164991277
0,161742997
0,000889647
0,000946649
0,005408056
0,00586913
0,000892282
0,000949291
0,481432458
0,482769203
0,000762176
0,148331174
0,165848311
0,000801856
0,004850903
0,000804514
0,485658208
-
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Max a/ss değerini
sağlayan portföy
bilgileri

a/ss oranı
Sharpe Oranı
Jensen Oranı
B.getiri
s.s
Alfa
Beta

-

-

0,165913805
0,148345217
0,000760277
0,000799865
0,004837024
0,000802529
0,48670694

-

Tablo 9’a bakıldığında, Malezya veri seti içerisinde yer alan 29 adet hisse senediyle
ortalama-varyans ve tek endeks modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için gerekli
olan parametre sayısının, tarafımızca önerilen alfa/standart sapma modeli ile birlikte önemli
ölçüde azaltılabildiği görülmektedir. Ayrıca, SharpeOranı’nı maksimum yapan portföy ve
pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri ile Portföyün
alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin birbirlerine
çok yakın olduğu görülmekte ve hatta bazı değerlerin SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföye ait
değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 9’a bakıldığında, alfa/standart sapma
modeliyle optimize edilen portföyün standart sapmasının, SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren optimum
portföylerden daha başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Malezya veri seti için
gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında, Portföyün Alfası/Portföyün Riski
modelinin, portföy performansı değerlendirme ve optimum portföy oluşturma süreçlerinde
kullanılabileceği söylenebilmektedir.
5. SONUÇ
Çalışmada, modern finans literatürüne portföy optimizasyonu ve portföy değerleme
yaklaşımı konusunda model önermeleri yapılmıştır. Modelde finans literatüründe portföy
optimizasyonu için sıklıkla kullanılan alfa ve standart sapma değişkenleri kullanılarak yeni bir
portföy optimizasyon/performans değerlendirme modeli ile Ortalama-Varyans ve Tek Endeks
Modelleri ile oluşturulan optimum portföyler için gerekli olan parametre sayısını azaltma
modeli önerilmiştir. Önermelerde kullanılan ilk değişken; finansal araçların piyasada gerçek
değerinin üzerinde/altında değerlendiğini ifade eden ve finansal araç ile pazar endeksi getiri
oranlarının arasındaki regresyon analizi ile bulunan ‘Alpha’ değeridir. İkinci değişken ise
finansal araçların hem sistematik hem de sistematik olmayan riskini gösteren ‘Standart
Sapma’ değişkenidir. Önerilen modellerin geçerliliğinin test edilebilmesi için Amerika, Asya
ve Avrupa Kıtalarında en yüksek işlem hacmine sahip olan sekiz farklı veri seti kullanılmıştır.
Her bir veri seti içerisinde bulunan hisse senetleriyle ortalama-varyans ve tek endeks
modellerine göre optimum portföyler oluşturmak için toplamda sırasıyla 4426 ve 763
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parametreye ihtiyaç duyulmaktadır. Tarafımızca önerilen alfa/standart sapma parametre
sayısını azalta modeli ile birlikte, aynı optimum portföy değerlerine ortalama-varyans
modeline göre 1071 tek endeks modeline göre 569 parametreyle ulaşmak mümkün
olmaktadır. Ayrıca, alfa/standart sapma modeli kullanılarak ortalama-varyans ve tek endeks
modellerine göre oluşturulan optimum portföylerin, literatürde yer alan çeşitli portföy
performansı değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilebilmesi mümkün olmaktadır.
Bu sonuçlar ışığında, Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Modellerine göre optimum
portföyler oluşturmak isteyen bir yatırımcı, alfa/standart sapma modeli ile birlikte daha az
parametreyle daha fazla bilgiye sahip olabileceği söylenebilmektedir. Tarafımızca önerilen
portföy optimizasyon/performans değerlendirme modeli olan portföyün alfası/portföyün riski
modelinin test edilebilmesi için her bir veri set ile SharpeOranı’nı maksimum yapan, pazar
endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren ve Portföyün alfası/portföyün
standart sapması değerini maksimum yapan optimum portföyler oluşturulmuştur. Modelin
geçerliliği için gerçekleştirilen analizler sonucunda, SharpeOranı’nı maksimum yapan
portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren portföy bilgileri
ile Portföyün alfası/portföyün standart sapması değerini maksimum yapan portföy bilgilerinin
birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. ayrıca bazı değerlerin SharpeOranı’nı
maksimum yapan portföy ve pazar endeksi ile aynı risk düzeyine sahip en fazla getiriyi veren
portföye ait değerlerden daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. Analizlerden elde edilen sonuçlar
ışığında, Portföyün Alfası/Portföyün Riski modelinin, portföy performansı değerlendirme ve
optimum portföy oluşturma süreçlerinde kullanılabileceği söylenebilmektedir. Bundan sonra
gerçekleştirilecek olan çalışmalar, tarafımızca önerilen modellerin çoklu faktör analizlerinde
geçerliliğinin tespiti üzerine gerçekleştirilebilir. Literatürde yer alan portföy optimizasyonu
ve performans değerlendirme yöntemlerinin eksikliklerinin gidermek için gerçekleştirilen bu
çalışmanın, içerdiği iki model ile birlikte literatüre önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ
DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Burcu Öztürk
Özet
Otfried Preußler Alman çocuk yazını için önemli olan yazarlardan bir tanesidir. Eserleri dünya çapında elli
milyondan fazla çoğaltılmış ve elli beş dile çevrilmiştir.Bu çalışmanın amacı çocuk yazınında önemli yere sahip
olan Otfried Preußler’in “Die Kleine Hexe”(1957) (Küçük Cadı) adlı masalında iletmek istediği ahlâki değerleri
tespit etmek; bu masalın değerler eğitiminde ne denli öneme sahip olduğunu belirlemek; bu masalın çocukların
yaşamına yön verme açısından kaynaklık teşkil edip etmeyeceğini ortaya koymaktır.İlk olarak masalların genel
özellikleri, işlevleri ve masallarda olması gereken özelliklerden bahsedilmiştir. Daha sonra değerlerin özellikleri
ve işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilgilerden sonra çalışmanın odak noktası olan, Otfried Preußler
tarafından kaleme alınan ve 1957 yılında yayımlanan “Die kleine Hexe” adlı masalda yer alan bölümler
incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış, literatür taraması ve içerik analizi
yapılmıştır. Değerler ile ilgili iletilerin masalda nasıl verildiği ve değerlerin nasıl işlendiği tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen değerler şunlardır: Çalışkanlık, sevgi, genel ahlâki kurallara uyma,
yardımseverlik, doğru söylemek ve iyilik. Elde edilen bulgular sonucunda incelenen bu masalın değerler
eğitimine kaynaklık edip etmeyeceği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:Değerler, değerler eğitimi, çocuk yazını, masallar, Otfried Preußler.

ANALYSİNG OF OTFRİED PREUßLER’S TALE“DİE KLEİNE HEXE” FROM THE
POİNT OFETHİCVALUES EDUCATİON
Abstract
Otfried Preußler is one of the important authors of German children’s literature. More than 50 million copies of
his boks have been sold worldwide and they have been translated into 55 languages. The aim of this research is
to determine the ethic values thatOtfried Preußler, who has an important place in children’s literature, wants to
convey in his book Die kleine Hexe (1957) (The little witch); to determine the importance of the tales studied in
the values education, and whether these tenses will be a source of direction for children’s life. First, the general
characteristics, functions and the features of tales are mentioned. Then information about the properties and
functions of the values are given. Afterwards, the sections of the tale, which was written by Otfried Preußler Die
kleine Hexe, published in 1957 and which was the focal point of the study, were examined. Qualitative research
methods were used in this research, literature review and content analysis were performed. It is determined how
the values related to the values are given in the tale and how the values are processed. The values obtained in the
research are: Assiduity, love, observing general ethic rules, solidarity, saying truth and kindness. As a result of
the findings, it was determined whether or not the examined titles would be a source of values education.
Key Words: Values, values education, child literature, tales, OtfriedPreußler.
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Giriş
Çocuklar, bebeklik dönemlerinden itibaren annelerinin ya da büyüklerinin söyledikleri
ninniler aracılığıyla edebiyat ile tanışırlar. Zamanla dinledikleri masallar ile hayal dünyasının
sınırsız kapıları kendilerine aralanır. Bu açıdan baktığımız zaman çocuk yazınının
insanoğlunun bebeklik döneminde başladığını ve ilerisi için mihenk taşı olarak
değerlendirilebileceğini söylemek mümkündür. Öğreticilik boyutu yüksek olan çocuk yazını
H. Toz tarafından “Çocuğu yarına, geleceğe hazırlayan, hayatın sürprizleri ve zorlukları
karşısında azmi ve çabalamayı, sonuçta da başarmayı öğreten bir edebiyat ürünü” (2013: 227)
olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla çocuk yazınının bebeklikten yetişkinlik evresine uzanan
önemli bir dönemi kapsadığı yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü bu dönemde duygusal ve
zihinsel gelişimi olumlu olarak etkiler, aynı zamanda çocuklarda estetik şuur ve zevk
oluşumunu sağlar.
Hem eğitici hem de eğlendirici unsurlar taşıyan, çocuğun hayal dünyasını geliştiren,
özellikle çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olan, bunları yaparken de
çocuğun ilgi ve gelişim özelliklerini dikkate alarak oluşturulan çocuk yazını içerisinde
masallar büyük bir öneme sahiptir. Çünkü masallarda toplumsal normlar hayal dünyası
içerisinde çocuklara sunulur. Ayrıca masallar hem eğitici hem de eğlendirme işlevlerine sahip
bir türdür. Otfried Preußler’in masalında bulunan değerlere geçmeden önce ilk olarak ahlâkdeğer ilişkisine değinmek ve sonrasında değerler analizi hakkında bilgi vermek faydalı
olacaktır.
1. Ahlâk-Değer İlişkisi
Değerler ve ahlâk kavramı birbirleri ile iç içe olan kavramlardır. Genel manada
ahlâk,değerler dünyasını oluşturan en temel yapı taşıdır. Belli bir dönemde belirli insan
toplulukları tarafından benimsenmiş, uygulanmış, kabul görmüş; bireylerin birbirleriyle
ilişkilerini düzenleyen davranış kurallarının bütünü ahlâk olarak tanımlanabilir (Akarsu, 1988:
16). Fakat herkes için genel geçerlilliğe sahip olan kuralların yanı sıra herkes için geçerliliği
olmayan kurallar da vardır. Ama dünyanın her yerinde herkes tarafından kabul gören bazı
davranış ve eylemler (yalan söyleme, hırsızlık yapma, adam öldürme vs.) yadsınamaz bir
gerçektir. Bunların normal davranış olarak kabul görmesi mümkün değildir.
Değer ise insana özgü bir kavramdır. Davranışların ve sözlerin iyi-kötü, güzel-çirkin,
doğru-yanlış şeklinde sınıflandırılması aslında sahip olunan ahlâk kurallarına göre şekillenir.
Bu bağlamda eylemi iyi-kötü; ya da doğru-yanlış olarak değerlendirdiğimizde ahlâki değerler
ölçütü ortaya çıkar (Güventürk, 2017: 27). Unutulmamalıdırki “bir ahlâksal değer, başlangıçta
herhangi bir gerçekliği olmayan, ama gerçekleştirilmesi gereken ve ancak insanlar tarafından
gerçekleştirildiğinde ‘içerik’ kazanan bir şeydir (Avcı, 2007: 68). Buradan yola çıkarak kısaca
şu şekilde bir değerlendirmeye varılabilir: Ahlâksal değerler kişiyi oluşturan değerlerdir.
Sahip olunan değerlere göre kişi ahlâklı olarak değerlendirilebilir. Böylece, kişinin belirli
özellikleri ve yaşantıları olarak karşılaşılan ahlâksal değerler insanı diğer varlıklardan ayırır
(Kuçuradi, 1986: 172) ve “insan” olarak nitelendirilmesini sağlar. Bu konuda değerler analizi
yaklaşımını değerlendirmek masalların çocuklar tarafından neden bu kadar sevildiğini
anlatmak açısından katkı sağlayacaktır.
68

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

2. Değerler Analizi
Değerler analizi yaklaşımı aslında en sık kullanılan yaklaşımlardan bir tanesidir.
Çocuklara doğrudan olumlu ya da olumsuz mesajlar vermek yerine, örtük öğrenme
aracılığıyla çocuklara değer yargılar aktarılmaktadır. Bunun için toplumda karşılaşılabilecek
olaylar masallarda ele alınır ve masaldaki kahraman aracılığıyla ya da kahramının davranışları
sonucu ortaya çıkan tepkiler aracılığyla neyin doğru neyin yanlış olduğu sonucuna ulaşılır.
Unutmamak gerekir ki masallarda her zaman iyi ve doğru iç içedir. Çünkü tezatlar aracılığıyla
çocuk iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt etmeyi öğrenir.
Kısaca değerler analizi okul öncesi dönemde başlanması gereken bir olgudur. Çünkü o
yaşlarda çocuğa verilen ahlâki değerler eğitimi ilerisi için temel taşlarını oluşturmakta ve
toplum tarafından kabul gören davranışların her zaman tercih edilmesi açısından önem teşkil
etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise masalların sahip olması
gereken özelliklerdir. O konu ise şu şekilde ele alınabilir:
3. Masalların Genel Özellikleri
Masal, TDK Türkçe Sözlükte “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü
gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların
başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi tür” (2011: 1630) şeklinde
tanımlanmaktadır. Osmanlıca sözlükte ise “mesel” olarak yer almakta ve “terbiye ve ahlâka
faydalı olan hikâye” (Develioğlu, 2006: 625) olarakaktarılmaktadır. “Mesel” kelimesinde harf
değişikliği yapıldığı zaman “misal” kelimesinin de oluştuğu görülmektedir. Bu durum
İbrahim Kıbrıs tarafından örgün eğitimin olmadığı dönemlerde çocuk eğitimi için masalların
anlatıldığı ve çocuklara aktarılan yaşam deneyimlerinin birer örneklerini oluşturdukları için
“mesel” olarak adlandırıldığı şeklinde ifade edilmiştir (Kıbrıs, 2010: 78). Masal kelimesini
buradan yola çıkarak farklı şekillerde ifade etmek mümkündür. Örneğin H. Asutay tarafından
masal yer, zaman ve mekân belirtmeden, olağanüstü olayların ve kişilerin yer aldığı rivayet
kipiyle anlatılan kısa öyküler olarak tanımlanmıştır (Asutay, 2013: 6).
Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere masallar eğitici özellikler taşıyan, çocuklar için
öğretici örnekler teşkil eden, rivayet kipinin yer aldığı hikâyelerdir. Masallar ister gerçekliğe
dayansın ister gerçeklikten uzak olsun, anlatılan olaylar ve kişiler aracılığıyla çocukları
bambaşka dünyalara götürmektedir. Çocuklar farklı dünyalara çıktıkları bu yolculukta “hayal
ürünü kişi veya varlıkların, bilinmeyen bir yer ve zamanda başlarından geçen olağan ve
olağanüstü” (Kurnaz, 2004: 383) olaylara şahit olmaktadır. Dolayısıyla burada masalların
işlevleri büyük bir önem kazanmaktadır.
Kuşkusuz sözlü gelenekten gelen masallar belirli bir kültürel birikim sonucu ortaya
çıkmıştır. Masallar kendilerine has bir üslupla, kendi mantık silsileleri içerisinde; geleneksel
motiflerle anlatılırlar (Günay, 1998: 425). Kimi olaylarda olağanüstü ve hayal ürünü olayların
varlığı mantık açısından uyuşmazlık gösterse de (uçan süpürge, uçan halı vb.), masalların
amacı okuyucuya ve dinleyiciye ders vermektir. Fakat verilmek istenen ders doğrudan
aktarılmaz, bunun yerine kıssadan hisse çıkarma yoluyla aktarılır. “Masal, onu dinleyenlere
bir sonuca varma imkânı verir. Masal anlatıcısı, gelenekten beslendiği için bunu bilinçli bir
şekilde yapar. Dolayısıyla dinleyiciye iyi ve ahlâklı olması telkin edilir” (Güzel ve diğerleri,
2010: 168). Aynı zamanda masallar yerellikten çok evrensel nitelik taşımaktadır. Çünkü
69

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

masalın işlevi yalnızca bir topluma hitap etmek değil; o masalı okuyan ya da dinleyen her
toplum tarafından ders çıkartılmasını sağlamaktır.
Çocukların ilk tanıştıkları türlerden olan masallar çocuğun hayal dünyasını geliştirir.
Zira gerçek hayatta olmayacak olaylara masallarda rastlamak mümkündür; çünkü masalları
gündelik hayattan farklı kılan en büyük özellik içerisinde “olmaz” diye bir şey
barındırmamasıdır. Dolayısıyla çocuk burada hiçbir şeyin imkânsız olmadığına inanır, hayal
etmek kendisine güven duymayı öğretir. “Masalda orijinal bir anlatım tarzı, dili kullanma
becerisi, canlandırma yeteneği çocuğu etkilemektedir” (Yalçın ve diğerleri, 2014: 60).
Çocukların masalları çok sevmelerinin sebeplerinden biri olarak bu işlevi değerlendirmek
mümkündür. Çünkü orada kendi masalsı dünyalarından izler bulunmaktadır.
İnformal eğitimin bir parçası olan masallar okul öncesi çağındaki çocukları okul
öğrenimine hazırlayan araçlardandır. Masallar özellikle toplumsal normları aktarmada, kişisel
becerileri kazandırmada önemli bir eğitim unsurudur. İnsan olmanın sırrı bu ürünlerde
gizlidir; çünkü masallar “çocukları bir taraftan eğlendirirken diğer taraftan onlara yeni şeyler
öğretir, ana-baba ile çocuk arasındaki iletişimi sağlar. İyilerin ödüllendirileceğini, kötülerin
cezalandırıldığını örneklerle gösterir. Kısaca çocukları farkında olmadan hayata hazırlar”
(Ungan vd, 2011: 166).
Yukarıda bahsedilen özellikler masalların hem içerik hem de yapısal bakımdan
çocuklara hitap edecek şekilde yazılmaları gerektiğini göstermiştir. Masallar çocuklara
masumiyetle yaklaşmalı, iyilik ve güzelliğin yer aldığı hayal dünyaları yaratmalarını
sağlamalıdır. “Masalda anlatılanlar zaman zaman çocukları neşelendirmeli, güldürmeli ve
eğlendirmelidir” (Oğuzkan, 2013: 26). Sonuç olarak masallar ulusal ve evrensel değerlere ters
düşmemeli, olumsuz bir davranış sebebiyle çocuğu hayal kırıklığına uğratmamalı ve
“tartışılmaz değerleri önüne koyup onu çaresiz bırakmamalıdır” (Güleryüz, 2003: 189).
4. Masal ve Değer İlişkisi
Masalların değer aktarımında önemli bir araç olduğunu belirtmeden önce değerin ne
olduğu hakkında kısa bilgi vermek faydalı olacaktır. Ertuğrul Yaman’a göre değer “Bireylerin
herhangi bir kişi, varlık, olay, durum vb. karşısında ortaya koyduğu duyarlılıktır” (2014: 17).
Bu tanımdan yola çıkarak değerlerin insanı insan yapan en önemli özellikler olduğu ve
insanları harekete geçiren bir etkiye sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca değerler eylemlere
yön verme özelliğine sahiptir. Burada dikkat çeken nokta değerlerin bunu özellikle masallar
aracılığıyla nasıl gerçekleştirdiğidir.
Değerler insan davranışlarını gerek evrensel gerek toplumsal yasalara göre düzenleme
özelliğine sahiptir. Çünkü değerlerin amacı ideal bir birey oluşturmak ve insana yakışır bir
biçimde yaşanabilecek bir dünyanın oluşmasını sağlamaktır. Vurgulanması gereken nokta
değerlerin “herkes için iyi, herkes için arzulanır olma” (Silah, 2000: 321) özelliklerine sahip
olmasıdır. Dolayısıyla iyinin her toplumda iyi, kötünün her toplumda kötü olduğu
düşünülerek toplumlar arası geçerliliklerinden söz etmek mümkündür. J. J. Rousseau’nun
insanlık için yaptığı şu uyarıyı göz ardı etmemek gerekir: “İyilik, insanlık ve acıma gibi doğal
olarak insanlar tarafından sevilen çekici ve iyi tutkuları canlandırmak, çekememezlik,
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kıskançlık ve kin gibi kötü ve vahşi ne kadar tutku varsa, onların ortaya çıkmalarına engel
olmak gerekir” (2013: 137). Dolayısıyla masallar daha çocukluk çağında olan, henüz kimliği
oluşmamış, hayatı tanıma ve öğrenme aşamasında olan çocuklar için özellikle değerlerin
oluşması açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocuk masal aracılığıyla duyduğu ya da
öğrendiği bir davranışı hayal dünyasında daha da geliştirerek düşünecektir. Eğer masal
kahramanı davranışı sonucu olumlu bir tepki aldıysa, çocuk bu davranışı iyi olarak
değerlendirecektir. Bunun sonucunda da aynı tepkiyi ya da güzel olan farklı bir tepkiyi almak
için bu davranışı sergileyecektir. Bu sebeple masallarda kötü davranışların olumlu tepki alma
şeklinde yorumlanmasına sebep olabilecek anlatımlardan kaçınılmalıdır.
Kısacası değerlerin işlevleri düşünüldüğü zaman yalnızca iyiyi öğrettiğini söylemek
doğru olmayacaktır. Aynı zamanda toplum tarafından onaylanmayan, yanlış eylemler ve
yasaklanmış davranışlar da değerler tarafından betimlenir. Hayati Hökelekli de bu konuda
değerlerin insan olarak ne olmamız ve ne olmamamız gerektiği hususunda aydınlatıcı
olduğunu ifade etmiştir (2011: 286). Dolayısıyla değerlerin insanoğlu var olduğundan beri
bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak unutulmaması gereken nokta değerlerin kişilik haline
getirildikleri zaman gerçek değerine sahip olduklarıdır. Bunun için de masallarda iyi ve güzel
davranışlar çocuklara öğretilirken, aynı zamanda kötü davranışların da neler olduğu
öğretilmeli ve bu davranışlardan kaçınması gerektiği masal içerisindeki olaylar ile
aktarılmalıdır.Bunun bir örneğini incelemek açısından Otfried Preußler’in “Die kleine Hexe"
adlı masalında hangi değerlerin yer aldığı ve gerçekten anlatılan özellikleri aktarıp
aktarmadığı diğer başlıkta incelenecektir.
5. “Die kleine Hexe” ve Değerler
Otfried Preußler Die kleine Hexe adlı masalda çocuklara hangi davranışların doğru,
hangi davranışların ise yanlış olduğunu kendi tarzıyla aktarmaktadır. Dolayısıyla bu masal
Kunstmärchen kategorisinde yer almaktadır. Kunstmärchen türünü masallardan ayıran en
önemli özelliği şu şekilde ifade etmek mümkündür: “Sanat masalları bilindik bir yazar
tarafından oluşturulur ve metin yapısı onun tarafından kurgulanırken; halk masallarında belirli
bir yazar yoktur ve bu masallar sözlü olarak birçok farklı şekilde aktarılıp, herhangi bir
zamanda kaleme alınırlar”(Petzold, 1981: 10, çev. Öztürk). Dolayısıyla “Die kleine Hexe”
masalı Preußler tarafından kurgulanıp kaleme alındığı için Kunstmärchen (Sanatsal Masal)
kategorisinde yer almaktadır. Her iki masal türündeki benzerlikleri ikisinde de doğaüstü
olayların ve karakterlerin yer alması olarak yorumlamak mümkünken; farklarını şu şekilde
belirtmek mümkündür: Geleneksel masal yazarı belli değildir, anonimdir, sözlü bir şekilde
aktarılarak farklı versiyonları oluşmuştur ve herhangi bir zamanda yazıya aktarılmıştır;
sanatsal masal ise belirli bir yazar tarafından kurgulanarak ortaya çıkartılmıştır.
“Die kleine Hexe” masalının ilk olarak kapak tasarımı ele alınabilir. Eserin Almanca ve
İngilizce baskılarının kapağında uçan bir süpürge üzerinde cadı yer almaktadır. Bu cadı kötü,
çirkin, keskin yüz hatlarına sahip bir karakter olarak değil; güleryüzlü ve sevimli bir şekilde
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla kapak tasarımı çocuklara uygun hale getirilmiştir şeklinde
yorumlanabilir ve ana kahraman “tatlı cadı” olarak okurun karşısına çıkmaktadır denilebilir.
Örneğin ilk görseldeki cadı “başcadı” olarak nitelendirilmekte ve bütün kararları olmaktadır.
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Görseli incelediğimiz zaman (birinci görsel) sevimsiz, çirkin ve kötü ruhlu olduğu yüz
hatlarından anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir cadının iyilik yapma olasılığı çocuklar
tarafından fazla inandırıcı bulunmaz. Görsel olarak kahraman ne kadar sevimli ve sempatik
görünürse görünsün en kötü kalpli karakter bile olsa iyiliklerinin gerçek niyet taşıma olasılığı
daha yüksektir. İkinci görselde ise kraliçe cadının tatlı cadıya karşı davranışı görülmektedir.
Dolayısıyla çocukların başcadıyı sevmeleri için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Üçüncü
görselde ise iyilik yapan tatlı cadı yer almaktadır. Yüz hatlarının sevimliliği ve güleryüzlülüğü
ile dikkat çeken cadı, eserin görseli olarak da çocuklara hitap eden ve onlar tarafından sevilen
en olumlu karakterdir.

(Birinci Görsel)(İkinci Görsel)(Üçüncü Görsel)
Ayrıca yazın eserleri incelendiği zaman cadı karakterine çok sık rastlanıldığı dikkat
çekmektedir. Çünkü “Çağdaş çocuk ve gençlik kitaplarındaki birçok cadının toplumun
sorunlarına dikkat çektiği göze çarpmaktadır”(Lang, 2008: 3, çev. Öztürk). Dolayısıyla cadı
motiflerinin yüklendiği özellik aslında toplumda olması gereken ya da uyulması gereken
ahlâki değerleri vurgulamak ve bunları gün yüzüne çıkartmaktır denilebilir. Cadıların belirli
bir dünyası yoktur, hem insanların olduğu dünyada hem de kendi sihirli dünyalarında
yaşamaktadırlar. Yaşam alanları sınırsızdır. Bu durum çocukların fantastik dünyalar
oluşturmaları ve hayal ettikleri şeyleri orada yaşamaları açısından önemlidir. Çocuğun hayal
dünyasının gelişmesinin en önemli aracıdır masallar. “Çoktandır masallarda cadılar önemli bir
yer edinmişlerdir”(age: 7, çev. Öztürk); bu sebeple cadı motifi hiçbir zaman edebiyat
dünyasındaki yerini kaybetmemektedir.
Bu masalda fark edilmesi gereken nokta doğrudan bir davranışın yanlış olduğunu
vurgulamaması, cadının arkadaşı karga sayesinde bu mesajın çocuklara iletilmesidir. Masalda
özellikle kurmaca bir dünyanın olduğu “Bir zamanlar yüz yirmi yedi yaşında küçük bir cadı
vardı. Bu yaş tabii ki bir cadı için yaş sayılmazdı”(Preußler, 1999: 5, çev. Öztürk) ifadeleri ile
anlaşılmaktadır.
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1. Otfried Preußler

2. Yazarın eseri-Almanca

3. Yazarın eseri-İngilizce

Çünkü hem bu yaşın yaş sayılamayacak kadar küçük olarak gösterilmesi, hem de normal
dünya ile kıyaslandığı zaman fazla sağlıklı olup süpürgesi ile uçabilmesi bu kurmaca dünya
hayalini çocuklara kurdurtmaktadır. Masalda Küçük Cadı cadılar şenliğine katılmak
istemekte; fakat küçük olduğu için dışlanmaktadır. Yalnız bir yıl boyunca bu küçük cadının
iyi bir cadı olabilirse şenliğe katılabileceği söylenmektedir. Bu durum üzerine Küçük Cadının
bir yıl boyunca neler yaptığı kısa bölümler halinde masalda yer almaktadır. Bu bölümlerde
yaşanan olaylar sonucu elde edilen değerler şunlardır:
5.1.Çok Çalışmak
Masalda çok çalışma vurgusunun yapıldığı kısım masalın ilk bölümünde yer almaktadır.
Burada doğrudan “tembellik kötüdür” yazısından çok “Küçük Cadı günün altı saatini sihir
çalışarak geçirirdi. […] Cadı kitabını sayfa sayfa okumalı ve bunun için ödevlerini eksiksiz
yerine getirmeliydi” (Preußler, 2013: 6) ifadesi yer almaktadır. Burada çok çalışma vurgusu
yapılmıştır; fakat bu vurgu yapılırken bir taraftan da ödevlerin eksiksiz yapılması gerektiği,
aslında masalı okuyan ya da dinleyen çocuklar için bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiği
de vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu kısımda çocuklar çok çalışmaları ve ev ödevlerini ihmal
etmemeleri gerektiği sonucuna ulaşmaktadır. Çünkü bir cadı bile ödevlerini eksiksiz yerine
getiriyorsa, çocuklar da bunu başarabilecekleri inancına sahip olacaktır.

(Kitap okurken Küçük Cadı)
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5.2.Sevgi
Masalda büyük cadılar tarafından dışlanan ve alay edilen Küçük Cadı bu davranışı hak
etmediğini düşünerek üzülür. Bunun üzerine “Öcümü alacağım! Bunu yanına
bırakmayacağım”(age: 16) ifadelerini kullanır. Bu sözleri duyan cadının arkadaşı karga
cadıların davranışlarının yanlış olduğunu; fakat “İntikam doğru bir yol mu?” (age: 16)
sorusuyla ise intikamın yanlış bir şey olduğunu okura aktarmaktadır. Dolayısıyla bir taraftan
bu bölüm ile çocuklar alay etmenin ve dışlamanın yanlış bir davranış olduğunu öğrenirken;
diğer taraftan karganın sorusu ile intikamın yanlış bir davranış olduğunu öğrenmektedir.

(Öç almaya giderken Küçük Cadı)
5.3.Genel Ahlâk Kuralları
Masalın başka bir bölümünde ise süpürgesiyle uçan cadı aşağıda ormanda gezen avcıyı
fark etmiştir. Eğlenme amacıyla avcının şapkasına tükürdüğünü belirten Küçük Cadıya
arkadaşı karga “Bu olmadı işte!” (age: 24) diye çıkışmıştır. Aslında bu ani çıkış ile davranışın
yanlışlığı fark edilmektedir. Çünkü karga profili sakin konuşan ve doğruyu vurgulayan olarak
çizilmektedir. Ayrıca karganın “İyi bir cadı kimsenin şapkasına tükürmez!” (age: 24)
sözleriyle ise hem iyiliğin vurgusu yapılmış hem de tükürme davranışının yanlışlığı
aktarılmıştır.

5.4.Yardımseverlik
Masalda cadılar şenliğine katılmak amacıyla iyilik yapan Küçük Cadı aslında bu durum
ile yardımseverliğe adım atmaktadır. Fakat yardımseverlik hem bu iyilikler ile okura
aktarılırken, hem de cadının yaşadığı başka bir olay ilevurgulanmıştır. Orman bekçisinin odun
toplayan kadınların odun toplamasına karşı çıktığını gören Küçük Cadı bekçiye bir ders
vermek istemiştir. Cadının bekçiye yaptığı sihir ile bekçi cadının bütün odunlarını toplamış,
cadıyı da sırtına alıp evine kadar götürmüştür. Aslında bu kısımda yardıma muhtaç olan
insanlara özellikle yaşlılara- Küçük Cadının yüz yirmi yedi yaşında olduğu unutulmamalıdırkarşı yardımsever olunması gerektiği ifade edilmiştir.
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(Yaşlı kadın Küçük Cadıya teşekkür ederken)
5.5.Doğru Söylemek
Bu masalda Çarşamba günleri sihir yapmak yasaktır. Fakat Küçük Cadı bu durumdan
rahatsız olmaktadır; çünkü canı sıkılmakta ve vakit geçmemektir. Sihir yapmaya karar veren
Küçük Cadı arkadaşı karga tarafından “Kendine gel!” (age:46) ifadesi ile uyarılmıştır; ama
cadı arkadaşını dinlememiş, kapı-pencere ne varsa kapatmıştır. Olay günü hiçbir ceza
almadığından kimsenin bu durumu fark etmediğini düşünmüştür. Fakat masalın sonunda bir
cadının bacadan yapılan sihirleri gördüğünü öğrenmiştir. Aslında burada çocuklara verilmek
istenen değer yalan söylemenin yanlış olduğudur. Çünkü o gün fark edilmese bile, er ya da
geç bu durumun fark edileceği belirtilmiştir. Ayrıca atasözlerimiz arasında Yalancının mumu
yatsıya kadar yanarsözleri ile de bu durum desteklenmektedir.

(Yalan söylediği için uyarılan Küçük Cadı)
5.6.İyilik
Kötü davranışlar toplumsal normlara uymamakla beraber, insanlar tarafından da
sevilmemektedir. Dolayısıyla kötü davranış sergileyen insanlar bunun farkına varabilmeleri
için toplum tarafından dışlanmaktadır. Masalda iki çocuk ağaçta bulunan karga yuvalarını
bozup, kargaların yumurtalarını aşağıya atmaktadır. Ve bütün uyarılara rağmen çocuklar bu
davranışlarından vazgeçmemektedir. Bunun üzerine Küçük Cadı bu davranışın yanlış
olduğunu vurgulamak için çocukları cezalandırmaya karar verir. Çocukların kıpırdamalarına
engel olan bir sihir yaptıktan sonra yuvanın sahibi olan kargalar çocuklara saldırmıştır.
Çocukların bağrışmaları sonucu ormana koşan ve olayı gören köylüler tarafından “Karga
yuvasını indirmek istemişler! Oh olsun, iyi olmuş!” (age.: 86) ifadeleri kullanılmıştır.
Köylüler tarafından verilen bu tepkiler aslında hem hayvanların yuvalarını bozmanın,
yumurtalarını kırmanın yanlış bir davranış olduğunu, hem de bu davranışı sergileyenlere karşı
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toplumun olumsuz tepki verdiği; dolayısıyla hiçbir canlının yuvasına dokunmamak gerektiği
aktarılmıştır.

(Yaptığı iyilikler sonucu mutluluğu yüzünden okunan Küçük Cadı)
Sonuç
Bu çalışmada Otfried Preußler tarafından kaleme alınan “Die kleine Hexe” adlı masal
ahlâki değerler çerçevesinde ele alınıp incelenmiştir. Bu masalı anonim masallardan ayıran
özellik Kunstmärchen;yani sanatsal masal olmasıdır. Yazarı belli olan ve onun tarafından
kurgulanan bu masalda belirlenen değerler şunlardır: Çok çalışmak,sevgi, genel ahlâk
kurallarına uyma, yardımseverlik, doğru söylemek ve iyilik. İnceleme sonucunda belirtilen bu
değerlerin masalın belirli bölümlerinde yer aldığı ve kimi zaman aynı değer anlatımının iki
bölüm boyunca devam ettiği tespit edilmiştir.
Masalda ana kahramanın cadı olarak seçilmesi aslında çocuklara verilmek istenen
mesajın tezat aracılığıyla aktarıldığını göstermektedir. Çünkü güzel ve iyi özellikleri olan peri, melek, prenses, kraliçe vb.- varlıklar üzerinden bu değerlerin aktarılması çocuklar
üzerinde cadının yarattığı kadar büyük etki yaratıp, bu değerlerin önemini göstermeyecektir.
Bunun sebebi zaten iyi olan varlık ya da insanların genel özelliklerinin değişmemesi, onların
özlerinde zaten iyi olduklarıdır. Fakat herkes tarafından kötü olarak bilinen bir cadının yaptığı
iyilikler ve gösterdiği olumlu davranışlar sonucu oluşan tepkiler çocuklar tarafından daha çok
fark edilmekte ve benimsenmektedir. Ayrıca karga tarafından yanlış davranış sergilendiğinde
tepki gösterilmesi ve olumlu bir davranışta cadının takdir edilmesi ailelere ve çocuklara
dikkat edilmesi gereken konular hakkında mesajlar vermiştir. Masalda yer alan değerlerin
hedef kitlede istenilen davranış değişikliğini oluşturma açısından oldukça etkili olduğu
görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında Otfried Preußler tarafından kaleme alınan bu masalın
ahlâki değerler eğitimi açısından önemli bir örnek olduğu tespit edilmiştir. Yazınsal eserlerin
değer aktarımı konusunda bireylere somut veriler sunduğu göz önünde bulundurulduğunda
incelenen masalın değerlerin özümsenmesi noktasında önemli bir kaynak olabileceği
söylenebilir.
Önemli değerlerin farklı örneklerle aktarıldığı bu masal incelendiğinde şu sonuçlara
ulaşılmaktadır:
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Çok çalışmak özellikle çocuklar tarafından öğrenilmesi gereken değerlerden bir
tanesidir. Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK bu konuda “Hiçbir şeye
ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” ifadelerini kullanmıştır.
Bu ifadeler ile de çalışkan olmanın önemi ve gerekliliği anlaşılmaktadır. Hatta atasözlerimiz
arasında işleyen demir ışıldar, işleyen demir pas tutmaz ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler
ile de çalışmanın önemi, çalışan insanın körelmeyeceği ve daima aktif olacağı da
anlaşılmaktadır.
İntikam duygusu kişinin kendisine yapılan davranışın karşılığı olarak ya aynısının
sergilenmesi ya da daha kötüsünün yapılmasıdır; fakat bu durum insanları yıpratmaktadır.
Çünkü kin besleyen insanlar o duygu ile yaşadığından vebir noktaya odaklandıklarından
mutlu olamazlar. Ağaç yaş iken eğilir atasözümüzü temel alırsak çocuklara küçük yaşta
vereceğimiz eğitim ile bu yanlış davranışlardan kaçınmalarının öğretilmesi mümkündür.
İntikam duygusunun kötü bir şey olduğu vurgusu sevgiyi ve sevmek fiilinin güzelliğini
anlatarak vurgulanabilir. Bu değerlerin masallar aracılığı ile aktarılması en etkili
yöntemlerden biridir.
Tükürme davranışı ise toplum içerisinde yanlış olarak kabul edilen davranışlardandır,
dolayısıyla genel ahlâk kurallarına aykırıdır. Dünyanın hiçbir yerinde normal bir davranış
olarak karşılanması mümkün değildir. Çünkü bu davranış hem çok saygısızca, hem çok kaba,
hem de böbürlenen insanın aslında kendisini küçük düşürdüğü bir durumdur. Dolayısıyla
yanlış olan bir davranışa masalda yer verilmesi ve bu davranıştan kaçınılması gerektiği
önemli bir toplumsal mesajdır.
İyilik yapmanın önemini ise en iyi şekilde iyilik yap iyilik bul atasözümüz
açıklamaktadır. Burada iyilik yapmak teması yardımseverlik olgusu olarak aktarılmıştır. Her
ne olursa olsun iyilikten vazgeçilmemesi gerektiği, günü geldiğinde yapılan iyiliğin bir
şekilde iyilik olarak geri döneceği unutulmamalıdır. Küçük yaşta çocukların bunu öğrenmesi,
hayatlarında bu olguya yer vermeleri ve geleceklerini şekillendirecek davranışlar arasında bu
davranışı bulundurmaları açısından önemlidir.
Yalan konusu değerlendirildiğinde ise önemli bir değerin vurgulandığını söylemek
mümkündür. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar sözü değerlendirildiğinde bir gün mutlaka
söylenen yalanın ortaya çıkacağı unutulmamalıdır; bu durumda ise aslında doğru söylemenin
gerekliliği vurgulanmıştır. Dolayısıyla masalda anlatılan bu değer çocukların durumu
değerlendirmeleri ve hayatlarında yalana yer vermemeleri açısından önemlidir.
Kötü davranıştan kaçınma durumu ise hem kişinin kendisine ve topluma olan saygısı
açısından, hem de toplumda yanlış davranışları nedeniyle dışlanmaması açısından önemlidir.
Bu sebeple aslında vurgulanan olgu yine iyilik yapmaktır. Bu değerler detaylı olarak
değerlendirildiğinde masalda çocuklara yönelik çok anlamlı örneklere yer verildiğini,
çocukların eğitiminde önemli olan değerlerin doğrudan değil de dolaylı olarak bu tarz
örneklerle vurgulanması ve öğretilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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TARİH-LENK KUSURSUZ YAZARLAR, KÂĞITTAN METİNLER
Muhammet Kemaloğlu
Yusuf Hakan ERDEM, Doğan Kitap,Ocak 2017,396 sayfa
Öz
Herkes hayatında en az bir kitap okumuştur. Bazılarımız ise onlarca, hatta bazılarımız yüzler ve bazılarımız da
daha fazlasını. İlk okurken tattığınız his ile daha sonra okudukça tadacağınız his farklıdır. Üstüne bir de aynı
türde ve/veya konuda okumalarınız arttıkça bir şeyler hissetmeye daha başlarsınız. Ben bunu evet ben bunu sanki
bir yerlerden hatırlıyorum demeye başlarsınız. İşte bir şeylerin sorgulanmaya başlandığı andan itibaren artık siz
başkası oluvermeye başlamışsınız demektir. Zalim Tarih-Lenk’te böyle bir şey. Yusuf Hakan Erdem, Tarih-Lenk
adlı bu eserinde “Metnim kendini savunacaktır. İşte 800 dipnot, her metinden alıntı, zengin bir kaynakça...”
kullandım ve bu güne kadar okuduğumuz ve/veya bildiğimiz bazı konuların böyle olmadığını ispat ettim diyor.
Anahtar Kelimeler:Tarih-Lenk,Yusuf Hakan Erdem, Tarih, Tenkit

HISTORY-LENK FLAWLESSAUTHORS, PAPERTEXTS
Yusuf Hakan ERDEM, Doğan Kitap, January 2017, 396 pages
Abstract
Everyone has read at least one book in their life. Some of us are dozens, even some of us hundreds, and some of
us more. The feelings you like when you first read are different from the feelings you will read later. As your ead
more on the same kind and/ortopic, you begin to feel something. I'll say yes, I'll remember it from somewhere.
Nowthatsomething has begun to be questioned, it means that you have begun to become someone else. Cruel
History-something like that in Lenk. Yusuf Hakan Erdem, in this work called History-Lenk, "My text will
defend itself. Here are 800 footnotes, quotes from every text, a richbibliography ... "and I have proved that some
of the topics weread and / ork now until this day are not so.
KeyWords: Tarih-Lenk, Yusuf Hakan Erdem, History, Critic

GİRİŞ
Herkes hayatında en az bir kitap okumuştur. Bazılarımız ise onlarca, hatta bazılarımız
yüzler ve bazılarımız da daha fazlasını. İlk okurken tattığınız his ile daha sonra okudukça
tadacağınız his farklıdır. Üstüne bir de aynı türde ve/veya konuda okumalarınız arttıkça bir
şeyler hissetmeye daha başlarsınız. Ben bunu evet ben bunu sanki bir yerlerden hatırlıyorum
demeye başlarsınız. İşte bir şeylerin sorgulanmaya başlandığı andan itibaren artık siz başkası
oluvermeye başlamışsınız demektir. Zalim Tarih-Lenk’te böyle bir şey.
Yusuf Hakan Erdem, Tarih-Lenk adlı bu eserinde “Metnim kendini savunacaktır. İşte
800 dipnot, her metinden alıntı, zengin bir kaynakça...” kullandım ve bu güne kadar
okuduğumuz ve/veya bildiğimiz bazı konuların böyle olmadığını ispat ettim diyor.


TRT Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi

80

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

….Artık, tarih namına bildiklerinizin doğruluğundan kuşkulanmanın zamanı geldi... II.
Abdülhamid'in, Osmanlı'da telgrafın ne zaman kullanılmaya başlandığını da 93 Harbi'nde
kendi ülkesinin kimlerle savaştığını da bilmediğini biliyor muydunuz? Gazi Osman Paşa'nın
Plevne önlerinde Ruslarca şehit edildiğini duymuş muydunuz? Peki ya İttihatçıların en ünlü
sivil önderi Talat Paşa'nın aslında albay olduğunu? Siz, Allah bilir Sırpsındığı Savaşı'nın bir
Osmanlı zaferi olduğunu sanıyorsunuzdur hala... Yoksa II.Varna Savaşı'ndan da mı haberiniz
yok? Tarih ve tarihi coğrafya bilgisi tam da, diller konusundaki bilgisi mi eksiktir TarihLenk'in? Ne münasebet! Babillilerin Farsça konuştuğunu; "basma" ve "yazma" sözcüklerinin
İbraniceden geldiğini bile biliyor. Öldükten sonra namaz kılan paşa kimdir? 3,5 tonluk bir
çantayı hangi insan taşır? Tarih-Lenk biliyor! Bunları ve daha neleri... Üstelik bu bilgilerin
birçoğunun üretildiği ortamı "akademik etik"
terazisinde tartıyor da öyle biliyor...
Elinizdeki kitaba da adını veren Tarih-Lenk
zalimdir. Bir o kadar da tuhaftır. Yine de
onun bildiklerini kimseler bilmez...1
Yusuf Hakan Erdem tarafından
yazılan Tarih-Lenk, 7 bölümden oluşuyor.
Birinci bölüm: Sadeleştirme incileri ve
incelikleri
İkinci bölüm: Çevriyazı hoşlukları
Üçüncü bölüm: Hatalar, yanlışlar, bilgisizlik,
bariz cehalet ve bilgiçlik
Dördüncü bölüm: Referans verme ve
referanssız metinlerin sorunları
Beşinci bölüm: Aynı yazarlar, değişik
metinler: muhtelif edisyonlar
Altıncı bölüm: Söyle canım ne dersin? Bir
intihal daha var...
Yedinci bölüm: Uydurma metinler”
Son
Kaynakça
Dizin bölümlerinde oluşmakta.
Yazar “Bu kitabın nüvesi bundan
neredeyse 25 sene kadar önce ortaya çıktı
ama böyle durumlarda hep olageldiği üzere bu nüvenin bir kitaba doğru evrileceğini ben o
zaman bilmiyordum. Kuşağımdaki pek çok genç akademisyen gibi ansiklopedilere maddeler
Kitap ile ilgili başka bir çalışma için bkz.: DİNÇER, Aslıhan,(2009), “Y. Hakan Erdem
(2008), Tarih-Lenk. Kusursuz Yazılar, Kâğıttan Metinler, İstanbul: Doğan Kitap Yay., 360
s.”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S. 20, Kış, s. 153-157.
1
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yazıyordum. Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi için yazdığım bir maddeden dolayı önce
Türkçe bir kaynağa, sonra da İngilizce bir diğerine bakmam gerekmişti. Benzerlikler, benim
gibi toy bir tarihçi için çok şaşırtıcıydı... Kartopu sonraları büyümeye devam etti.” diyerek
teşekkür kısmı ile kitabına başlıyor2.
Giriş kısmında, Türkiye'de bir eleştiri kültürü eksikliğinden çok ciddi olarak söz
edebiliriz. Sinemada, edebiyatta, genelde sanatta, hatta Türkoloji’de durum biraz daha iyi
görünüyor ama söz konusu olan tarih metinleri ise bu eksiklik iyice dikkat çekiyor. O kadar ki
tarih eleştirileri niteliği taşıyan metinlerin, üstelik komşu ve tarihe yardımcı disiplinlerde
olanlarını sayarak geniş tutsak bile epeycesini bir çırpıda saymak işten bile değil. Merhum
Orhan Şaik Gökyay'ın Destursuz Bağa Girenler'ini, Talat Tekin'in Türkoloji Eleştirileri'ni
merhum Şinasi Tekin'in, İştikakçının Köşesi'ni hangi tarihçi zevkle ve yararlanarak okumadı
ki? Başka? Edebiyat tarihçilerine hiç girmeyeyim ama özel konumundan dolayı Fuat
Köprülü'yü atlayıp geçemeyiz gibime geliyor. Tarihe olan özel ilgisinden dolayı Murat
Belge'yi de kesinlikle atlamamalıyız... diyerek eleştiri kültürü ve bu coğrafyada kalem
oynatmış ilim adamlarından örnekler veriyor.
Söz uzuyor diyor ve kısaca ifade edersem; “elinizdeki metnin amacı, tarih metinlerine
eleştirel bakmak ve onların ontolojik anlamda ne gibi sorunlar üretebileceğini tespit etmek.
Evet, bu kadar basit ve alçakgönüllü bir amacı var”3.
… “Gerek bu elinizdeki olsun, gerek başkası olsun benim ürettiğim bir metin öyle veya
böyle kullanılamayacak kadar defoluysa yıkılıp gitmesini can ü gönülden isterim. Tek bir
şartım var: Muhayyel yıkıcı benim yaptığım gibi sorunlu olduğunu varsaydığı her tuğlayı tek
tek dikkatle sökerek inceleyecek, eğer sorun yoksa yerine koyacak, yok sorunluysa, o zaman
isterse en dipteki tuğla olsun çekip kenara koyacak. Bundan dolayı bina yıkılıyorsa yıkılsın.
Ne demiş eskiler? "Yıkılacak dama direk vurmazlar!" Ayrıca, "Yerden göğe küp dizseler,
birbirine bend etseler, altından birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü!" de demişler.
Yunus'un muydu? Bundan başka bir şey söylemiyorum ki. En alttaki küp sakatsa üzerine
diğer küpleri niye koyalım? Bozuk tuğlaları veya çatlak küpleri üst üste koyarak tarih mi
üretilirmiş? Sosyal bilim, şu bu dediysek bu kadar da değil, nihayetinde tarih diye bir disiplin
var ve iyi ki de var! Ben okuduklarımı onun gözlerime taktığı gözlükle
okudum!”diyerekkitabının iskeletini kurmaya başlıyor4.
Sadeleştirme İncileri ve İncelikleri adlı birinci bölüm
Yazar, “Sadeleştirme çekici bir sözcük. Hoş çağrışımlar yapıyor. Sade bir hale getirmek
demek. Sadelik, keşmekeşin, karmaşanın zıddı. Metinler için kullanıldığında karmaşık,
dolaşık, çetrefil ve anlaması güç olanı sade, yalın, anlaşılır bir hale getirme çabası gibi
duruyor. Ülkemizde ise münhasıran, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski metinleri bir şekilde
günümüz Türkçesine aktarmak olarak anlaşılıyor….. Ama ülkemizde "sadeleştirme"
2

Erdem, a.g.e.s.13.
Erdem, a.g.e.s.23.
4
Edem, a.g.e.s.25.
3
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sözcüğünün çağrışımları ve ona yüklenen değer yargıları nedense hep Osmanlıcadan
günümüz Türkçesine yapılan aktarmalarla sınırlı kalmış. Örnekler veriyor: XV .yüzyıla ait bir
Osmanlı metninde "kâfirlere öyle bir tabanca vurdular ki..." gibi bir ifade görünce ne
anlamalıyız? Hemen atlayıp "bildiğimiz tabanca işte" denemeyeceği aşikâr. Bunun, elin içi
(küçük taban/ taban-çe) ile vurulan bir darbe olduğunu bilmemiz gerekecek5…."Kayseri
tımarlı sipahilerinden Şehsuvar Bey"i "Kayseri tarımsal-askersel işletmeleri yöneticilerinden
atlı Bay Şehsuvar" yapmaya hakkımız var mı?... Kaldı ki bir belgenin, metnin dili değil mi
bizi o belgeyi tarihsel bağlamına oturtmamıza yardımcı olan? Bazen elimizde tuttuğumuz
belgenin üzerinde tarihlemeye yarayacak başka hiç bir işaret olmadığında tek başına dili değil
mi üç aşağı beş yukarı ne zaman yazılmış olabileceğini kestirmemize yarayan?...son dönem
Osmanlı ordusunda bulunmuş bir subayın "anıları" tanıtmasıyla kitapçı raflarına çıkan bir
kitapta "Teğmenime dedim ki albayım nerede?" türünden bir cümle gördüğüm zaman olduğu
gibi geri bırakıyorum o kitabı. Böyle rütbeleri, mevkileri, unvanları, lakapları ve kurum
adlarını "sadeleştirmek" kolay iş midir? Hadi mülazımı teğmen yaptık, "reis-ül küttab"a
"sekreterlerin başı", "sadrazam"a "en büyük göğüs", "şıkk-ı evvel defterdarı"na "birinci
seçenek deftercisi" mi diyeceğiz? Peki, şeyhülislama ne diyelim6?” diye açıklamalar yaparak
Osmanlıca çeviriler yapıldığında ortaya çıkan bozuklukları, mana kayıplarını, aslında var olan
ifadelerin bazılarının çıkarıldığını veya aslında olmayan bazı düşüncelerin üretildiğini, özel
adlar, unvanlar, lakaplar, rütbeler, mevkiler için doğru karşılıklar bulmanın zorluğunu ifade
etmektedir.
…"Başımıza Gelenler"in başına gelenler başlığı altında, “Başımıza Gelenler Nihad
Yazar tarafından sadeleştirilmiş ve 1973 yılında bu yeni haliyle okuyucunun karşısına
çıkmıştır. Nihad Yazar'ın yıllar geçtikçe orijinal eserin daha önce sadeleştirmediği bir
bölümünü ekleyerek yaptığı yeni baskılara bakılırsa esere belirli bir ilginin olduğu
söylenebilir. Şöyle ki, 1973 baskısı 448 sayfa olan Yazar sadeleştirmesi bir yıl sonra 568
sayfaya, 1996'da ise 676 sayfaya çıkmıştır. Üstelik Başımıza Gelenler'i sadeleştiren yalnız
Nihad Yazar değil. Eser 1980'de üç cilt halinde Ertuğrul Düzdağ tarafından da sadeleştirildi.
Mükemmel denmeye layık, titiz ve duyarlı bir çalışma ortaya koyan Düzdağ'ın neşrini burada
tabii ki konu edinmeyeceğim.7”
Medet ya Cevdet! başlığı altında Dündar Günday tarafından sadeleştirilmiş ve Mümin
Çevik tarafından düzenlenmiş haliyle 1983'te bir kez daha aynı yayınevi tarafından
yayımlanan sadeleştirilmiş olan metin üzerinde duracağını ifade ediyor ve karşılaştırma
yapıyor.
…..“Hal böyle iken birden bire Eflâk, Boğdan, Mora civarında ve Akdeniz adalarının
çoğunda isyanlar çıkmış olmakla devleti son derece huzursuz etmişti. Rum duraklaması
dedikleri işte bu ihtilâl olayıdır….Rumlar niye duraklasın? Adamlar bağımsızlık için
ayaklanmış, öyle veya böyle bu bağımsızlığa kavuşmuşlar da. Herhangi bir Yunanlıya sorun
5

Edem, a.g.e.s.28.
Edem, a.g.e.s.29.
7
Edem, a.g.e.s.33.
6
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bakalım "Yunan Devrimi"ni bir duraklama olarak görüyor mu? Cevdet Paşa bunun böyle
olduğunu bilmez mi? …"Fetret" burada iki saltanat arası (fasıla-i saltanat /interregnum)
anlamında veya "uyuşukluk" manasında kullanılmadığına göre, düpedüz karmaşa, karışıklık
demek. Öyle yapılsa veya aynen bırakılsa daha iyi olmaz mıydı? Peki, ayaklanmadan önce
Rumların durumu nasılmış, Müslüman komşularına, pardon "Türklere" ne gözle bakarlarmış?
diyor8vedevamediyor:O sıralarda eterya mensupları derecelere ayrılıp başkanlarına (çoban),
ikinci sınıfa (Papas), üçüncü sınıfa (Tosyalı), dördüncü sınıf olan kimselere de (zararsız)
adlarını vermişlerdi. Madem bu Anadolu kasabalarını karalama işine girmişler, ne diye
dördüncü sınıfa da, sözün gelişi, "Andavallı" dememişler diye meraka düşüyor insan. Bu
merakı dindirmek için asıl metne gidiyoruz ve heyhat, bir yanlış okumadan başka hiç bir şey
değil. Cevdet Paşa açık açık "tavsiyelü" diyor, yani tavsiye edilmiş, önerilmiş anlamında.
Nereden çıktı Tosya?diyerek çeviri hatalarından bir örnek gösteriyor ve bunun doğrusunu da
belirtiyor.
…..Nutku tutulan nutuk ne diyor peki: Mustafa Kemal şöyle diyor: İtilâf Devletleri,
mütareke ahkâmına riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesile ile, İtilâf donanmaları ve askerleri
İstanbul'da. Adana vilâyeti, Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap, İngilizler tarafından işgal
edilmiş.
Bu pasaj Velidedeoğlu'nda şu şekilde çevrilmiş: İtilâf devletleri Ateşkes Anlaşması
koşullarına uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle, İtilâf donanmaları ve
askerleri İstanbul'da. Adana İline Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler.
Bir yere girmek ve bir yeri işgal etmenin ne kadar eşanlamlı olduğunu bir yana
bırakalım, asıl metinde olmayan "uydurma" sözünün kullanılmasına bakalım. Gerçekten de
"vesile" sözcüğünün karşılığı "uydurma neden" olarak karşılanabilir mi? "Ne vesileyle
İzmir'de bulunmuştunuz?" gibi bir soru sorulunca bunu "Hangi uydurma nedenle
İzmir'deydiniz?" gibi anlayabilir miyiz9?
…. Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâkimiyet-i millîyeye
müstenit, bilâkayd u-şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek! Şimdi bu alıntının
Velidedeoğlu'ndaki şekline bakalım: Osmanlı devleti, onun bağımsızlığı, Padişah, Halife,
hükümet, bunların hepsi, içeriğini yitirmiş birtakım anlamsız sözlerdi. Neyin ve kimin
dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi bir yardım istemek düşünülüyordu? O halde sağlam ve
gerçek karar ne olabilirdi? Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal
egemenliğe dayalı bağılsızkoşulsuz (tam) bağımsız bir Türk devleti kurmak." Ne olmuştur?
Velidedeoğlu'na ait olduğu belli olan "tam" sıfatının parantez içinde verilerek metne
eklenmesinin yanı sıra "Yeni" sözcüğü metinden çıkarılmıştır. "Yeni" burada Türkçe olmadığı
için mi atılmıştır? Tutalım ki "yeni" sözcüğü Türkçeye "x" dilinden girme ve bugünkü
kuşakların asla anlamayacağı türden bir sözcüktür, metnin iç mantığı uyarınca atılacağına

8
9

Edem, a.g.e.s.42.
Edem, a.g.e.s.56-57.
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çevrilmesi gerekmez miydi? Tabii ki sorun, bir dil veya anlaşılma-anlaşılmama sorunu değil
bütünüyle ideolojik bir tutumun metne yansımasından ibarettir10.
Çevriyazı Hoşlukları adlı 2’nci bölüm
Çeviri zor zanaat aslında. Hem çevirdiğinizi hem de çevirmeye çalıştığınız âlemi bilmek
gerekiyor. Ben Çince biliyorum o zaman her Çince metni çevirebilirim diyebilir mi insan.
Konu bir de harften başka bir yazım tarzı ile üretilmiş ise onu okurken daha farklı zorluklar
yaşarsınız. İşte yazar bu kısımda bunu belirtiyor.
….. “Tarih metinleri okumak isteyenlerin, bu metinleri bize bırakanların kendi
kelimelerini, cümlelerini görmek, o havayı solumak istemeleri gayet anlaşılır ve doğal bir
haktır diye düşünüyorum. Bu noktada çevriyazı ile günümüz alfabesine aktarılan metinler bir
çözüm olarak ortaya çıktığını ifade ediyor11. Konuyu şöyle sıralayabiliriz: a- Çevriyazıyı
yapanın asıl metindeki kelimeleri hiç okuyamaması, b- Yanlış veya eksik okuması, cAlternatif okuyuşlar içinde doğru olmayanı, bağlama uymayanı seçmesi mesela "güç" yerine
"göç" gibi, d- Orijinal metinde olmayan noktalama işaretlerini koyarken anlamın bozulması12.
“Yusuf bin Abdullah, Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi, Târîh-i âl-i Osmân,
Dokuz Eylül Yay., İzmir, 1997” künyeli eserde, EfdalSevinçli’nin bazı çeviri yanlış
okumalarını “"Çeh"i "haç", "Vulkoğlu"nu "Velekoğlu", "sıyub"u "soyub", "Yanko"yu "Niko",
"cevşen"i "cûşen", "süğü"yü "sekü", "Lalanız Saruca"yı "LâlâgözSaruca" "kilidin"i "gelidin",
"har-bende"yi "harîde", "yoz"u "yüz" "döymeyüb"ü "duymayub", "diküb"ü "döküb" ve
"degüb" "Malkoçoğlu"nu "Lekomaçoglı (?)", "uğru"yu "ağrı" "bolayki"yi "bu leyke (?)",
"idüklerine"yi "ayduklarına", "Yenbu"yu "Benyua","Hayırbeğ"i "Hayrullah Beg",
"nevverallahu"yu "nûrullah" olarak okuduğunu açıklıyor13.
“Hayrullah Efendi, Avrupa Seyahatnamesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002” adlı
eserde Belkıs Altuniş Gürsoy’un, Mısır’o, eski Musul veya Kızılelma’yı da Kızıl Almé
şeklinde okuduğunu belirtiyor.
Bir abdal dünyaya bedeldir altbaşlığında, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 1999
yılında yayınladığı “Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi” irdeliyor. Yazarın iddia ettiği bilgilerin
kaynaklarının yetersizliğini vurguluyor14”….
Hatalar, Yanlışlar, Bilgisizlik, Bariz Cehalet ve Bilgiçlik adlı 3’üncü bölüm
Yazar kendini altın sanan bakır tipli ilim adamlarını, yazarları ve daha nicelerini bu
eserinde ilmi eleştiri sınırlar içerisinde yermeye devam ediyor.
“Cehalet nedir? Cahil kime derler? Sözcüğe özel ve dar bir anlam yükleyerek çok da
uzak olmayan bir geçmişte okuması-yazması olmayanı "cahil" veya "kara cahil" (tabii ki
10

Edem, a.g.e.s.61.
Edem, a.g.e.s.64.
12
Edem, a.g.e.s.65-66.
13
Edem, a.g.e.s.67.
14
Edem, a.g.e.s.91-99
11
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bunun aksi olarak okuyup yazabileni de neredeyse allame) sayan toplumumuzda cehaleti nasıl
anlatmalı bilmem ki? Okuma yazma konusunda "cahil" olanın "şifalı otlar" konusunda uzman,
"mikro cerrahi"de uzman olanın ise "tarih"te "cahil" olabileceğini yavaş yavaş anlıyor muyuz
acaba? Bu anlamda hepimiz bir şekilde cahil değil miyiz? Hepimiz değişik değişik konuların
cahili değil miyiz? Hepimiz derken? Haydi, bebekleri ve eğitimini henüz tamamlamamış
insan evlatlarını ve özel durumu olanları istisna edelim. Bilinçli olarak tek kelime Urartuca
bilmiyorum, arkadaşımın altı aylık oğlu Ateş de bilmiyor. Urartucadaki cehlimiz açısından
Ateş'le aynı durumdayız ama sanıyorum ben erişkin, o bebek olmak haysiyetiyle farklı
konumlardayız. Nihayetinde, erişkin ve herhangi bir şekilde engellenmemiş bir insan olarak
ben istemiş ve çalışmış olsam şimdiye kadar Urartuca öğrenebilirdim! Ha, ikimiz de ileride bu
bilmediğimizi telafi edip, kuşak farklılığına karşın aynı yerde buluşabiliriz. Ama bu gün için
ikimizi aynı kefeye koymak doğru olmaz.” ve “Bu bölümde, bilme ve bildiğini başkalarıyla
paylaşma veya edinilen üsluba göre başkalarına öğretme hatta kafasına kakma iddiası taşıyan
bazı metinlerdeki tarihsel hata, yanlışlık, eksiklik ve bariz cehalet örneklerini irdelemek
istiyorum.”diye gerçeği nasıl aramamız gerektiğimizi ve her yazılanın doğru olmayacağını
kaynaklar ve eserler üzerinde önümüze getiriyor”15, diyor.
1999 yılında Prof. Dr. Ahmed Akgündüz ve Doç. Dr. Said Öztürk, birlikte yazdıkları
Bilinmeyen Osmanlı adlı mufassal kitap ve kitaptaki referans kullanmama, ilaveler
eskitmeleri üzülerek ve bazen de bu kadar da olmaz diyerek kitabında yayımlıyor.
…. “Sultân Abdülhamid'in şahsiyeti, ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında
kısaca bilgi verir misiniz?" İnsan hiç kendinde olan bilgiyi saklar mı? Saklamaz, verir.
Efendiler de kapsamlı bir cevap verirken beyan buyuruyorlar: 1890 yılında bir kısım Harbiye
ve Askeri Tıbbiye talebelerinin teşebbüsü ile gizlice kurulan İttihâd ve Terakki Cemiyeti, II.
Abdülhamid'in azlini gaye edinen bir hareket idi... diye cevap verdiklerini söylüyor ve 1.
Muhteremler, Osmanlı padişahları bir üstleri tarafından bulundukları yere atanmış olmadıkları
için azl edilmez hal' edilir. 2. Prens Sabahaddin belki her şey ve bu meyanda bir Jön Türk'tü,
ama asla İttihatçı değildi. Ömrü İttihatçılarla didişmekle geçen bir kişiye söylenecek şey mi
bu? 3. Talat Bey subay mı imiş? Fesuphanallah, ne münasebet? Sonradan paşa olduğunu
biliyoruz ama Osmanlı'da sivil paşalar olduğunu da biliyoruz16”, diye gerçeği açıklamaya
çalışıyor.
Plevne şehidi Gazi Osman Paşa alt başlığı altında, “19 Temmuz 1877'de Şıpka
Geçidini geçen Ruslar, nihayet Plevne'ye kadar dayanmışlardır. Plevne komutanı Gâzi Osman
Paşa, 20 Temmuz 1877'de, 30 Temmuz 1877'de ve Ekim 1877'de üç defa Rusların üstün
kuvvetlerine karşı tarihe Plevne Zaferleri diye geçen başarıları elde etmişse de, Aralık 1877'de
teslim olmak mecburiyetinde kalmış ve sonra da şehid edilmiştir.”, … “Hani teslim olma
tekliflerini reddeden Osman Paşa bir yarma harekâtına girişiyor, dizinden yaralanınca Ruslara
teslim olmak zorunda kalıyor da adamlar verdiği kılıcı geri iade ediyorlar "Bunu sizden
taşımaya daha layık kimse olamaz" filan diyerek. Bilinmeyen tarihin bu tip efsaneleri yerle bir
etme gibi bir işlevi oluyor anlaşılan. Demek ki soğuk ve katı gerçek hiç de öyle değil, cani
Ruslar teslim olduktan sonra Osman Paşamızı soğukkanlılıkla şehit etmişler! Ne diyelim
yalan söyleyen tarih utansın! Peki, ufacık bir sorumuz olacak: Osman Paşa, Plevne'de şehit
15
16

Edem, a.g.e.s.102-103.
Edem, a.g.e.s.104.
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olmuşsa, gaziliği nereden geliyor? Osman Paşa Plevne'den dolayı "gazi" olmamış mıydı? Ah
anladım, önce gazi, sonra şehit!17” şeklinde eleştilerini sıralıyor.
EtnikiEterya, bu cehalet bize yeter ya derken “…Tohumları daha önceleri atılan bu
ihtilâl neticesinde Yunanlılar, Mora'yı ele geçirdiler. İşin arkasında 1814'de gizli olarak
Odesa'da kurulan EthnikiHetaria ve Fener Patriği Grigorios ile Fener Beyleri vardı.” Ancak
yazar, “AnaBritannica'nın ilgili maddesinde kibarca değinildiği üzere EthnikiHetaireia, "Bazı
tarihçi ve yazarlarca 1814'te kurulan PhilikiHetaireia (Dostluk Derneği) ile karıştırılır".” ifade
ediyor18.
Popüler tarihlerin efendisi: "Beyaz Türklerin Büyük Sırrı" adına! Soner Yalçın'ın nisan
2004'te basılan ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde elliden fazla "baskı" (basım-impression)
yapan, yazarına kazandırdığı paralarla gazetelere haber konusu olan Efendi'sini yalan yanlış
bilgiler verdiği için eleştiriyor19.
Referans Verme ve Referanssız Metinlerin Sorunlarıadlı 4’üncü Bölüm
Dipnot/referans verme bir insanın kimlik kartı gibidir. Her hangi bir resmi işleminizi
yapmak için yine her hangi bir resmi kuruma gittiğinizde sizi tanır ve işleminizi gerçekleştirir.
İlmi yazılar ve ilmi yazılardaki kaynakça, dipnot, tırnak içine alma, parantez içinde gösterme
vb. açıklamalar o eserin kendini ispatı ve güvenirliliğidir. Yazar bu konuda da elini taşın
altına koyup örneklerini sıralıyor.
“Akademik yazı dünyasına ilk adımlarını atan herkesin bildiği veya acilen öğrenmesi
gerektiği üzere akademik veya bilimsel yazı yazılırken referans verilir. Öte yandan referans
verme işlemi kendi içinde pek çok sorunu ve sıkıntıyı barındırır. Kolay bir iş değildir.
Dolayısıyla, dünyanın iyi üniversitelerinde ve ülkemizin de bu standartları benimsemiş
üniversitelerinde bir "writingcenter" yani "yazma becerileri merkezi" olması asla tesadüfi
değildir….Referans vermek hem "Aldıklarımı şuradan aldım" demek dürüstlüğüdür hem de
"Kaynaklarımı inceleyebilirsiniz" çağrısıdır….bir başkasının konunun bizim ilgilenmediğimiz
bir boyutuyla ilgilenmesi veya bizim ileri çekmeye gerek görmediğimiz bir yönünü
vurgulamak istemesi de son derece meşrudur. İşte referans vermek diğer araştırmacılara bu
fırsatı tanımak, kendi araştırmalarını yapabilmeleri için ipuçları sunmaktır20…...” der.
Yılmaz Öztuna’nın eserlerinde dipnot kullanımından kaçındığını ve TBMM Kültür,
Sanat ve Yayın Kurulu 2002'de Osmanlı'nın Son Döneminde Ermeniler adlı bir kitapta Altın
kıymetinde tek bir dipnotla kitabı süslediklerini söylüyor21.
Yazar, “Yemen Beylerbeyi Üveys Paşa'nın Yavuz'un "gayrimeşru oğlu" olduğu,
Babür'ün "bir Osmanlı topçu taburu ile" Hindistan'ı fethetmesi, Abdülhamid döneminde
İstanbul ve İzmir'de elektrikli tramvay kullanılması, "Enderûn" kelimesinin "Farsça'da bir
17

Edem, a.g.e.s.107-108.
Edem, a.g.e.s.114.
19
Edem, a.g.e.s.118.
20
Edem, a.g.e.s.141-142.
21
Edem, a.g.e.s.143.
18
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şeyin dış tarafı olup 'Bîrûn' kelimesinin zıddı" demek olduğu, Gelibolulu Mustafa Âlî'nin
"paşa" rütbesi taşıdığı ve "bir ara Şam beylerbeyisi" olduğu, Osmanlı devletinde köleliğin ilga
edildiği, Odesa kentinin Türkçesinin "Hocapaşa22"” olduğunu açıklıyor.
… “Ortaylı'nın sık sık üzerinde durduğu favori konulardan biri de devşirmeler ve
devşirmelik: Osmanlı askerî ricali klasik devirde genelde Enderun'dan yetişirdi; fakat
Enderun'dan yetişmeyip acemi oğlanları kışlasında düz yeniçeri olarak yetişenler de vardı.
Hiç şüphesiz ki sistemin kökeni devşirmeliğe dayanır. Bu devşirmeliğin de 17. asırdan
itibaren daha çok Anadolu ve Rumeli'nin Türk çocuklarına münhasır olduğu bir gerçektir.
Yeniçeriler arasında XVI. yüzyıldan sonra Anadolulu Türklerin girmeye başladığı doğru ama
Anadolulu Türklere "devşirme" demek ne kadar doğru acaba? Veya şöyle diyelim,
Anadolu'daki Türk köylerine çocuk devşirmekle sorumlu ocak ağaları gönderilmiş, çocuklar
"sürü" halinde toplanmış, bunlara kızıl aba giydirilmiş, İstanbul'a yürütülmüş, orada arz
odasında "birer birer" padişaha gösterilmiş, sonra kapı ağası tarafından "eyü" bulunanlar
sarayda alıkonulmuş ve kalanı lisan öğrensinler ve Müslüman olsunlar diye "Türk üzerine" mi
verilmiş tekrar? Eğer öyleyse neydiler ki neye devşirildiler23?” diye eleştiriyor.
….” İbni Bibi kendisi Sultan Alâaddin-i Keykubat'ın yeğenidir, İbn Bibi diye hâlâ
(hala oğlu) ismini taşıyor. Padişah sülalesine, Sultan sülalesine ihtisab(Sic. İntisab) için bu
ünvanı kullanıyor. Tamam da, yine de bir tutarsızlık yok mu? İbn Bibi, Alâaddin Keykubat'ın
halasının oğluysa, kendi sülalesine mi intisab edecek?24” ne garip değimli diye şaşkınlığını
gizleyemiyor.
Değişik Metinler: Muhtelif Edisyonlar adlı 5’inci Bölüm
“Her mesleğin veya her işin bir ahlâkî tarafı bulunmaktadır. Buna manevî tarafı veya
ruhî tarafı demek de mümkündür. Bu, bir meslekteki kişinin işini yaparken uyması gereken
kaideler bütünü olarak da anlaşılabilir. Esasen her işin değeri ancak ahlâkî değeri kadardır. Bir
araştırmanın ilmî değeri hiçbir zaman ahlâkî değerinden daha fazla olamaz.” Diyor, Ali
Birinci Tarihin Kara Kitabı adlı eserinde. Bu konuda öyle. Eğer bir eser ortaya koyuyor iseniz
bunun ilk ve daha sonraki basım veya baskılarını, üzerinde yapılan değişiklikleri belirtmek
zorundasınız.
Yusuf Hakan Erdem, “Türkiye'de artık hemen hiç dikkat edilmeyen bir nokta var: Pek
az yayınevi bir yayın yeniden basıldığında bunun bir "basım" mı (impression) yoksa "baskı"
mı (edition) olduğunu söylemeye gerek duyuyor. Dahası, noktasına ve virgülüne
dokunmaksızın aynen bastıkları, dolayısıyla "basım" olan bir ürünü tantana ile "baskı" olarak
tanıtma yoluna gidiyorlar. Sonuçta yüzlerce "baskı" yapmış yayınlarla karşılaşmak işten bile
olmuyor. Söylemeye gerek bile yok ki, uluslararası yayıncılık kurallarına göre baskı hataları
gibi ufak tefek yanlışlıkların düzeltilmesini hariç tutarsak ancak içeriği değiştirilmiş bir basım
artık yeni bir "baskı", yeni bir edisyondur. Bilmiyorum, sorun belki de bir terminoloji
22

Edem, a.g.e.s.152-153.
Edem, a.g.e.s.173-174.
24
Edem, a.g.e.s.189.
23
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sorunudur. Çünkü "impression" için "basım" yerine "bası" terimini kullananlar da var. Belki
de "baskı" yı da böyle bir şey sanıyorlardır, kelime "impression"ı karşılamak için
kullanılıyordur. Her halükârda, kitap künyelerinde "birinci baskı, üçüncü basım" veya "ikinci
baskı, yedinci basım" gibisinden bir bilgiyle karşılaşmıyoruz.” Diyor ve Halide edip
Adıvar’ın “Türk'ün Ateşle İmtihanı” adlı eserin orjinali ile yeniden kendisi tarafından Türkçe
basımının farklı olduğunu “Bu devrede Padişah, Meclisi kapatmayı düşünüyordu. Mustafa
Kemâl paşayı elde ederek parlamentoyu kapatmak ve ardından bir mutlâkiyet kurmak
istiyordu…
Eh, biraz da öyle olmamış mıdır? Sonuçta, 1919'da son Osmanlı seçimlerinin yapılarak
meclisin yeniden açılmasına kadar 1918-1919'da mutlakiyete dönülmemiş midir? Sorun tabii
ki İngilizce metinde. Gidelim:
I wanttoaddthat not allthosewhothoughtthatparliamentarismwastooadvanced a form of
governmentforTurkeywere at thesame time in favor of a foreignprotectorate: Mustafa Kemal
Pashawassaidto be one of thosetryingtopersuadethe sultan toclosetheparliament, but he
wishedhimtoinaugurateafterward a régime of absolutism- with a cabinet in which Mustafa
Kemal Pashahimselfwould be theminister of war…..
Şimdi de bu pasajı benim çevirimle vereyim: Eklemek isterim ki Türkiye için
parlamentarizmin gereğinden fazla ileri bir hükümet şekli olduğunu düşünenlerin hepsi, aynı
zamanda, bir yabancı himaye rejimi de istiyor değildi: Mustafa Kemal Paşa'nın, parlamentoyu
kapatması için sultanı iknaya çalışanlardan biri olduğu söyleniyordu. Ama, o, sultanın daha
sonra mutlakiyetçi bir rejim başlatmasını ve içinde kendisinin bizzat harbiye nazırı olacağı bir
hükümet kurmasını arzuluyordu25.” şeklinde karşılaştırıyor.
Ahmet Akgündüz’ün Harem adlı kitabında yazara göre akla hayale gelmez yanlışlarını
“Hukuki durumları kısaca özetlenen kölelik, XIX. Asra kadar İngiliz Hukuku tarafından
teşvik ediliyordu. Kraliçe Elizabeth (1558-1603) bizzat köle ticareti yapıyordu. Bir seferinde
47.146 köleyi Afrika'dan bir gemi ile getirtmişti…. Yelken çağında, yelken çağını bırakın
günümüzde, o ne gemiymiş hakikaten ki bir seferinde 47 146 köleyi taşıyabiliyormuş? Bu
kadar köleyi Afrika'dan, herhalde İngiltere'ye, Elizabeth getirmişmiş. Aferin, peki bunca
adamın aylar boyunca tüketeceği suyu, yiyeceği ne ile getirmişler? Ne kadar devasa da olsa
aynı gemi olmaz değil mi? Koca bir donanmayı da peşine mi takmışlar? Yemek saatleri nasıl
organize ediliyormuş denizin ortasında? Yoksa köle denince kafeste saka kuşu kadar bir şey
mi geliyor gözlerinizin önüne26?diyerektariz ediyor.
Söyle Canım Ne Dersin? Bir İntihal Daha Var... adlı 6’ıncı bölüm
Yazar bu bölümde ise, “Adına ne dersek diyelim, bilimsel hırsızlık, ilmi sirkat, aşırma,
araklama, kaldırma, apartma, kesme ve yapıştırma, haydi telaffuz edelim, intihal, yani
başkasının kelimelerini, cümlelerini, makalesini, kitabını, araştırmasını, fikirlerini, teorisini,
25
26

Edem, a.g.e.s.205.
Edem, a.g.e.s.239.
89

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

verisini, kaynaklarını yürütmek dehşetli bir iştir. Ya aşırı cehaletten ya aşırı iş bilirlikten ileri
gelebilir intihal. Hiç fark etmez. Bilimsel yazılarınızda düzgün referans vermezseniz, nereden
ve kimden aldığınızı söylemez, başkasının entelektüel emeğine ve malına gerekli saygıyı
göstermeden alıp kullanırsanız zor durumda kalırsınız27”. diyor ve intihâl yöntemlerini:
1. Başkasının yazdıklarını referans vermeden kelime kelime aynen almak.
2. Bir kaynakta yazılanı cümle cümle, hatta paragraf paragraf aynen almak, "tırnak"
içine koymamak fakat bir dipnotla durumu geçiştirmeye çalışmak.
3. Başkasının yazdığını alırken özetlemek, kelimelerini değiştirmek, eşanlamlı veya
biraz değişik fakat kendi kelimelerinizi kullanarak yazmak ve hiç referans vermemek.
4. Birden fazla kaynağı harfiyen (verbatim) veya özetleme yoluyla tırtıklamak, bunları
"tırnak" içine koymamak veya gereği gibi referanslandırmamak, fakat paragrafın en
sonundaki cümleye en son kullandığınız kaynağı işaret eder bir dipnot düşmek.
5. Metni veya içindeki bilgiyi birinden alıp referansı "filandan aktaran" demeksizin
başka bir yazara bilim adamına vermek.
6. Bilgiyi veya veriyi birincil kaynaklardan edinmiş gibi yapıp, bunları ilk kez araştıran,
bulan ve kullananı saklamak, zikretmemek, hiç referans vermemek.
7. Başkasının asıl metnini parçalamak, cümlelerin, paragrafların yerini değiştirmek,
aralara kendi sözcüklerinizi, cümlelerinizi, paragraflarınızı kullanarak kendi orijinal
araştırmanızdan parçalar serpiştirmek ve tabii ki referans vermemek.
8. Yazdığınızı söylediğiniz metni sizin adınıza başkası yazıyor
9. Önce asıl metni muhayyilenizde yaratıyorsunuz sonra tırnak işaretleri içinde
veriyorsunuz ve tabii ki referansınız yok! Aslında kendinizden çalıyorsunuz, olmayan
karakterlere atfediyorsunuz. Buna da "Thucydides yöntemi" diyor ve her birini ayrı ayrı
örnekleriyle açıklıyor28.
Uydurma Metinler adlı son bölüm
Bazen insanlar hayaller kurar. Bu hayallerini hayali olarak da yazarlar. Tıpkı bir yalan
söyleyip daha sonra o yalana inanmak gibi. İsmet Bozdağ’da böyle diyor yazar.
….“yazarın kendi muhayyilesinde yarattığı metni tırnak işaretleri içinde ve referanssız
olarak veriyordu. Buna yazarın kendi ürettiği metne devasa bir referans verdiği, metnin
başkası tarafından yazıldığını29 ve buna örnek olarak da İsmet Bozdağ’ın hatıra tarzı
kitaplarını gösteriyor.

27

Edem, a.g.e.s.259.
Edem, a.g.e.s.260-261.
29
Edem, a.g.e.s.319-362.
28
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Son
…
“Böyle bir metnin sonu olamaz…. Doğru, ben bu çalışmada ezici bir çoğunlukla amatör
veya profesyonel tarih yazarlarının kalemlerinden çıkan metinleri konu edindim ama
toplumun daha geniş kesimlerinin de bu hale katkılarını göz ardı etmemek gerekir30”. Diyor
bu arada dünyadaki ilk kurtuluş savaşının Türk Kurtuluş Savaşı olmadığını, derviş
Vahdeti’nin cumhuriyet öncesi dönem isyancılarından olduğunu, ilk kez 1877-1878 OsmanlıRus Savaşı'nın sebep olduğu büyük subay kayıplarını gidermek için Mekteb-i Harbiye'nin
kapılarının halk çocuklarına açılmadığını da sözlerine eklemeden kitabını bitirmiyor31.
Bizde bu kitabın sonu yok. Çünkü insanoğlu eline kalem aldığı andan itibaren birçok
konuda görüşlerini ifade etmiş ve de etmeye devam ediyor. Her konuya da kendi nazarıyla,
kendi manzarasıyla bakıyor. Bakacak da… Böyle olunca da bu kitapta ele alınan her konu
devam edecek… ama her eksiği, yanlışı iade edenlerde olmaya devam edecek.
Y.Hakan Erdem (Yusuf Hakan ERDEM) Kimdir?
Dr.Yusuf HAKAN ERDEM, 1962 yılında Oltu'da doğdu. Altı yaşında iken ailesiyle
birlikte Yalova'ya taşındı. Boğaziçi ve Oxford üniversitelerinde öğrenim gördü. 1993-2002
yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Yusuf Hakan Erdem, Sabancı
Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1996 yılında İngiltere ve
ABD'de; “Slavery in theOttomanEmpireanditsDemise” adlı kitabı ile 2002 yılında; “Histories
of the Modern Middle East” adlı kitabı yayımlanan Yusuf Hakan Erdem, Yunan Bağımsızlık
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konularını yazmak üzere araştırma yapmaktadır. Dr.Yusuf HAKAN ERDEM’in Ülkemizde;
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KARTOGRAFİK GÖSTERİM ve İLETİŞİMDE KARTOKARİKATÜRLER
Murat TANRIKULU*
Öz
Kartografik gösterim, mekânı ve mekânın çeşitli özelliklerini harita ve harita benzeri gösterimler vasıtasıyla, her
kademeden okura sunma faaliyetidir. Burada mekân; Dünya'nın ve diğer gezegenlerin bütünü ya da bir bölümü
olabileceği gibi okur da ilgili meslek grupları, her kesimden halk, öğrenciler ve çeşitli kademelerdeki yöneticiler
olabilir. Haritalarda mekâna ait bilgiler, haritayı oluşturan diğer özelliklerle birlikte, amaca uygun olarak
genelleştirilmiş, sadeleştirilmiş, sınıflandırılmış ve sembolize edilmiş olarak verilir. Okurun, kodlanan bilgileri
kendi entelektüel düzeyiyle alması/alabilmesiyle de kartografik iletişim gerçekleşir. Katografik iletişim ve
gösterimde yukarıda "harita benzeri gösterimler" kısmıyla ifade edilen/edilebilecekler arasında yaygın bir kullanım
alanına sahip olan kartokarikatürler de yer almaktadır. Fransızcada cartocaricatür, İngilizcede ise cartoon map,
comiks map olarak ifade edilen kavram, Türkçeye Fransızcadan girmiş olup karikatür harita anlamına gelmektedir.
Karikatüristik haritalar olan kartokarikatürler, bir kurallar bütünü içinde çizilen olağan haritalarla benzerlikler ve
farklılıklar arz etmektedir. Benzerlikler, farklılıklar ve kartokarikatürlerin yaygın kullanım alanlarının izahı
makalenin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca kartokarikatürlerin coğrafi yazın alanına kazandırılması da amaçlar
arasındadır. Konu, ulaşılan kaynaklar değerlendirildiğinde, burada ele alınış tarzıyla ne ülke içinde ve ne de Batı
ülkelerinde daha önce çalışılmamıştır. Makalede yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji ve
örneklendirme kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: kartografya, kartografik temsil, kartografik iletişim, harita, kartokarikatür.

CARTOCARICATURS IN CAROGRAFIC REPRESENTATION AND COMINICATION
Abstract
Cartographic representation, the place and the various features of the place by means of map and map-like displays,
is the activity of presenting reading from all levels. Here, the space can be the whole or a part of the Earth and other
planets, or it can be the people, students and administrators from all walks of life. Information on the map is given in
generalized, simplified, classified and symbolized, along with other features that make up the map. Cartographic
communication also occurs when the reader can get the coded information at his own intellectual level. In the
cartographics representation and communication there are cartocaricatür/cartoonmaps, which have a common usage
are a among those mentioned in the map-like representation section above. Cartocaricatür in English, cartocaricatür,
cartoonmap, Comixmap is expressed in terms such as the concept, which means cartoonmap into Turkish as
cartocaricatür. The purpose of the paper is to identify similarities and differences and explain the common use areas
of cartocaricatür. It is also aimed to gain cartocaricatures to the geographical area. The subject has never been
studied in this way. In this article, phenomenology and sampling of qualitative research methods were used.
Key words: cartography, cartographic representation, cartographic cominication, map. cartocaricatür.
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A. GİRİŞ
Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimler ile bu gösterimlerde kullanılan grafik işaretlerin
özelliklerini araştıran, haritanın çizimsel tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalıdır. Kısaca “harita yapım bilimi, sanat ve teknolojisi”
anlamına gelmektedir ve mekânsal bilgi toplamadan kullanmaya kadar tüm üretim işlemlerini ve
her türlü harita kullanımını içermektedir. Başka bir ifadeyle, kartografya; “haritalar yardımıyla
mekânsal nesneleri ve aralarındaki ilişkileri analiz etme, yorumlama ve iletme bilim, sanat ve
teknolojisidir.” Terim olarak kartografya “carta, charta” kelimeleri ile yazmak, çizerek
betimlemek anlamına gelen “graphia” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ve “kâğıt
üzerine resmetme” anlamındadır. Kartograf ise “karte”, “carta”, “karta” kelimeleri ile yazan,
çizerek betimlemeyen anlamına gelen “graph” kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuştur ve
“kâğıt üzerine resmeden, çizen kişi” anlamındadır. Diğer bir ifade ile “harita yapım bilimi, sanatı
ve teknolojisi ile uğraşan sanatçı/ bilim insanıdır (Tanrıkulu, 2013: 16). Karikatür ve karikatürist;
insan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve
güldürücü resim ile bu resmi çizen sanatçı kişidir. Kartokarikatür ise Fransızca harita anlamına
gelen carte/karto ve yine Fransızca caricature/karikatür kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir
kavramdır. Genel olarak insan, toplum, ülke, kıta, nihayet dünyanın bütünü ve hatta diğer
gezegenlerle ilgili konularda propaganda, eğitme, yerme, tanıtma, düşündürme ve güldürme
amacıyla abartılı bir biçimde çizilen harita ve benzeri resimlerdir. Burada çizimi yapan bir
kartograf olabileceği gibi bir karikatürist de olabilir. Harita yapmanın bir sanat ve kartografın da
bir sanatçı olması gibi kartokarikatür ve karikatürist de sanat ve sanatçıyı ifade etmektedir.
Makalenin devamında kavram olarak "kartokarikatür" kullanılacaktır.
B. YÖNTEM
Yöntem olarak; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik bir sürecin izlendiği nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji ve
örneklendirme kullanılmıştır. Fenomenoloji; fenomenler, olaylar, durumlar, deneyimler veya
kavramları kullanarak olayları açıklığa kavuşturmayı ve soruna çözüm bulmayı amaçlar. Diğer
bir ifadeyle fenomenoloji, farkında olduğumuz ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bu anlamda bize tümüyle yabancı olmayan aynı
zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için
uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve diğer., 2006: 23). Örneklendirme ise
fenomenlerin, olay ve olguların anlaşılmasında bir pekiştireç görevi görür.
C. HARİTA ve KARTOKARİKATÜRLERİN BENZER ve FARKLI ÖZELLİKLERİ
Haritalar ile kartokarikatür/karikatür haritalar birlikte değerlendirildiğinde, aralarında hem
benzer ve hem de farklı özelliklerinin olduğu görülür.
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C. 1. Harita ve Kartokarikatürler Arasındaki Benzerlikler
C. 1. a. Arthur H. Robinson’un 1952 yılında yayınladığı ‘The Look of Maps (Robinson, 1952:
15) adlı eserinde kartografyanın bir iletişim bilimi olduğunu dile getirmiştir. Bu bilimin eseri
olan harita da görsel bir iletişim aracıdır ve kodlanmış belirli mesajların iletiminde bir araç
olarak hizmet vermektedir. Benzer bir durum kartokarikatürler için de geçerlidir. Bunu
MacEachren’in kartografyanın bilgi iletişiminde bir süreç olarak kullanılmasının şematik
çiziminden yararlanarak Şekil 1’deki gösterilebilir (Şekil 1).
Coğrafî
çevre/mekân,
insan, olaylar

Kartografın/
karikatüristin
yorumu

Harita/karto
karikatür

Okur

Şekil 1: Kartografyanın ve kartokarikatürün bilgi iletişiminde bir süreç olarak kullanılmasının
şematik tasviri. Kaynak: MacEachren. (2004. How MapsWork, s. 3'ten yararlanarak).
C. 1. b. Kartograf ile harita okuru arasında birtakım engeller ve sorunlar olabildiği gibi
karikatürist ve kartokarikatürler ile okurları arasında da benzer engel ve sorunlar olabilir.
Bunlar; okurun perspektif veya mekâna ait özellikleri algılama kabiliyeti, sembolik sistemi
anlama (açıklayıcı bilgileri anlama kabiliyeti gibi), hedefler, davranışlar, zamanı
değerlendirme, zekilik, önbilgiler ve önyargılardır. Diğer bir ifadeyle okurda bir hazır
bulunmuşluk halinin bulunup bulunmadığı durumudur.
C. 2. Harita ve Kartokarikatürler Arasındaki Farklılıklar
C. 2. a. Haritalar, genel olarak ölçek, başlık, kenar bilgiler, çerçeve ve estetikliği bir arada
bulunduran, sadeleştirilmiş, genelleştirilmiş, sınıflandırılmış ve sembolize edilmiş
projeksiyonlu çizimlerdir. Bu çizimler Dünya'nın bütünüyle, bir bölümüyle ya da diğer
gezegenlerle ilgili olabilir. Bu tür haritalar kurallara göre çizilmiş olağan haritalardır. Oysa
kartokarikatürlerde belirtilen kuralların birçoğu aranmaz. Çizimler, Dünya'nın bütününü, bir
bölümünü ya da diğer gezegenleri konu alsa da sadeleştirme, genelleştirme ve sembolleştirme
dışında diğer özellikleri barındırmazlar ve çoğu zaman bir abartı, bir aşırılık söz konusudur.
Ayrıca kartokarikatürlerdeki sembolleştirme, çizimi yapılan alanın içeriğine yönelik değil,
doğrudan alana yöneliktir.
C. 2. b. Olağan haritalar, çeşitli ölçeklerde düzlem üzerinde ders kitapları, atlaslar, duvar
haritaları, cep haritaları olarak basılı formda kağıt, kumaş, deri vb. üzerimde olabileceği gibi
kabartma formda ve dijital ekran (bilgisayar, cep telefonu, elektronik billboard vb.)
formlarında da bulunabilir. Kartokarikatürler ise daha çok gazete ve dergi sayfaları ile benzer
amaçlara hizmet eden dijital ortamlarda ve düzeye uygun yardımcı ders materyallerinde
bulunurlar.
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C. 2. c. Olağan haritaların hazırlanması, çizimi ve yayımı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde
Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü'nün denetimi ve iznine bağlıdır. Ancak
kartokarikatürler için bu durum henüz söz konusu değildir. En azından eğitim, tanıtım, turizm,
logo ve reklam amaçlı hazırlanan kartokarikatürler de ya aynı kurumun denetimine açık
olmalıdır ya da denetimi, yetkilendirmeyle Türk Coğrafya Kurumu gibi meslek örgütlerine
bırakılmalıdır.
D. HARİTA ve KARTOKARİKATÜRLERDE İMGESEL ANLAM
Harita ve kartokarikatürler, açık ya da gizli imgesel anlamlar içerirler. Haritalarla haritacılık,
sergileme ve hudut çizme ekonomisinin tam kalbinde yer almaktadır. Dünya uzun süredir
genişlemekte olan kapitalizm ve milliyetçiliğin bir simgesi halini almıştır ve bu imgesel işlev
temsilleri coğrafî erişim, hız ve güç hakkında bilgilendirmeye devam etmektedir (Pickles,
2013: 76). Burada kapitalizmin, sömürünün, katliamların, barbarlığın, açlık ve susuzluğun,
çevre kirliliğinin görsel ve imgesel metaları hem olağan haritalar ve hem de sonraki
sayfalarda örnekleri verilecek olan kartokarikatürler olmuştur.
Coğrafi haritanın bir imge haline bürünebilmesi için, yeterince özgün bir alanı temsil etmesi
gerekmektedir. Her hâlükârda, bir ülke veya bölge şeklini alan çizgisel bir işaret, ancak söz
konusu şeklin (görsel bellekle ilişkili olarak) ve bu şeklin içerdiği yan anlamın (bu durumda,
Türkiye) kişinin belleğine nüfuz etmesini sağlayacak, öğretici bir sürecin devreye girebilmesi
koşuluyla bir imge" olarak nitelendirilebilir. Bunun dışında, aynı eğitici süreç sayesinde ve
ardından medya aracılığıyla belirli bir yan anlam yüklü bazı kavramlar (özellikle de vatan
kavramı), hedeflenen objeye hızlıca eklemlenirler. Böylelikle haritanın yarattığı zihinsel
temsil artık sadece coğrafi entelektüel bir içeriğe sahip olmakla kalmaz, duygusal öğe
noktalarına da dokunmaya başlar. Haritalar, basit düzey ve ölçekte çekilmiş bir fotoğraf
görüntüsü değildir. Ada halinde olan ülke veya bölgeler hariç, idari bölgelerin uzaydan da
fotoğrafı çekilemez. Çünkü "idari bölge" kavramı siyasi sınırları içerir ve bu sınırlar da çoğu
kez maddi değildir. Aynı şekilde bir çizgiler bütününün, okurun imgeleminde" örneğin
dikdörtgen şeklinin Türkiye'yi veya başka bir ülkeyi çağrıştırması için, bazı işaretleri okuyup
yorumlamayı sağlayacak bir görsel eğitimden geçilmiş olmayı gerektirmektedir. Sözü edilen
durum öncelikle okul sıralarında, ardından medya ortamında oluşturulan ve şekillerin belirli
sınırlar kapsamında (toprak parçasının tanınabilirliğini ve aidiyetini belirleyen sınırlarına
uyularak) sadeleştirilmesini içeren bir kültürün ürünüdür. Öncelikle, bir ülke veya bölgenin
dış hatlarını tamamlayan çizgi, temel olarak alınır. Bu çizginin kendi başına bir anlamı
yoktur; ona anlam yükleyen, bizzat kendi şeklidir. Bir ülkenin gerçek sınırları ve harita
üzerinde betimlenmesi arasındaki süreçte, görselleştirmenin bir sadeleştirme işleminden
geçmesi gerekmektedir. Bu işlem, belli bir aşırılığa, abartıya vardırılabilir. Örneğin, eş kenar
altıgen şekli, belli bir bağlamda Fransa'yı çağrıştırmaktadır. Öyle ki, bu ülke genellikle
Hexagone (altıgen) olarak adlandırılır. Hexagonal (altı köşeli) sözü ise Fransız ile eş
anlamlıdır. Ama bu şekil Fransa vatandaşı olmayan bir kişi için herhangi bir anlam ifade
etmez. Bu şeklin, Fransa ile bağlantılı hale gelmesini sağlayan belli bir bağlamın dışında
hiçbir anlamı yoktur. Bu bağlamın dışına çıkıldığında herhangi bir altıgen Fransa'yı, aynı
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şekilde yatay düzlemde uzatılmış bir dikdörtgen de imgesel olarak hiçbir zaman Türkiye'yi
betimlemeyecektir.
Buraya kadar şunu anlamış olduk: Harita, fiziksel (deformasyonlar, düşsel coğrafyalar) ve
bilimsel dönüşümlere uğramaktadır. Harita, özelliğinden "ülkenin sembolü" olma, özelliğine
geçmekte; bu özellikle de bir ülkenin haritası olma şeklini ve imgesini taşıyan ama tamamen
farklı bir şey taraflından (bir ev, bir insan, bir nesne) simgeleştirilebilmektedir. Bununla
birlikte, bu dönüşümler ve başkalaşmalarda kullanılan imge, haritanın bilimsel özelliğini
hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Tıpkı, harita üzerindeki imgenin kendi
içinde bazı nitelikleri taşıması gibi bir durumdur söz konusu olan: Bir ölçüde deformasyon
veya sadeleştirmeye maruz kalabilen şekil ve yönlendirmedir (Copeaux, 2012: 209-210). Bu
dönüşümlerin ve deformasyonların bir yerinde kartokarikatürler de yer almaktadır (Şekil 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8).
E. KARTOKARİKATÜRLERDE AMAÇ
Kartokarikatürler tıpkı haritalar gibi bir bilginin, bir olayın, bir duygunun iletimine, diğer bir
söyleyişle bir amaca yönelik olarak çizilirler. Kartokarikatürlerin çiziliş amaçları genel
manada propaganda, eğitim, hiciv/yergi, logo, reklam ve tanıtımdır. Mizah ise doğası gereği
bu çizimlerin bazılarında olması gereken bir durumdur. Kartokarikatürlerin çiziliş amaçları:
E. 1. Propaganda ve kartokarikatür
Propaganda bir öğretinin düzenli ve sistematik olarak yayılması, bir fikrin duyurulması
anlamına gelir. Sosyal psikologlara göre propaganda, yalın olarak tüm iletişim ve tanıtımı
kapsayan fikir ve kanaatleri etkilemek amacıyla yapılan bir girişimi ifade eder. Dar anlamıyla
ise propaganda, toplumu etkilemek amacıyla simgeler ve semboller aracılığıyla bireylerin ve
grupların inançlarını tutumlarını ya da eylemlerini etkileme yönündeki sistemli gayretlerin
tümüne verilen addır. Propaganda tek yönlüdür. Bir çeşit monolog olarak algılanabilir.
Propaganda sürecinde kabul ettirilmek istenen düşünceler sistemi veya örgüt aynı kalacak,
yalnızca hedef kitlenin düşünce ve davranışlarında değişiklik beklenecektir.
Propagandayı yaymak için kullanılan araçlar arasında haberler, hükümet raporları, tarihin
tekrar yazılması, uydurma bilim, gazete ve dergiler, kitaplar, broşürler, propaganda filmleri,
dijital oyunlar, radyo, televizyon, posterler, posta pulları, logolar, haritalar ve bununla ilintili
olarak kartokarikatürleri sayabiliriz. Tüm bu sayılanlar, radyo ve televizyonda propaganda
haberlerinde, gazete ve dergilerde, güncel olaylarda, konuşma programlarının içinde veya
reklam olarak yer alabilir.
Haritaların ve kartokarikatürlerin propaganda amaçlı kullanımı 150-200 yıllık bir geçmişe
sahiptir. Ancak özellikle Birinci Dünya Savaşı ve bunu takip eden yıllarda ve İkinci Dünya
Savaşı ve sonrasında büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Yaygınlaşmasında harita ve
haritacılığın önemini kavramış olan savaşan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık,
Fransa ve Rusya’nın, birbirlerine karşı askeri, teknolojik ve psikolojik harp teknikleri
uygulamaları etkili olmuştur. Soğuk Savaş Dönemi olarak kabul edilen 1945-1990 yılları
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arasında ise propaganda haritacılığı kıtalar arası balistik nükleer ve kimyasal başlık
taşıyabilen füzelerin vurabilecekleri alanların haritalarının karşılıklı olarak yayınlanmasıyla
farklı bir boyut kazanmıştır. Soğuk Savaş Dönemi 1990’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
sona ermiş olmakla birlikte haritacılık ve propaganda haritacılığı, 1970’li yıllarda gelişmeye
başlayan uydu teknolojileri, dijital boyutta yeni tekniklerle (GIS/CBS, Uzaktan Algılama)
gelişmesine devam etmiştir. Burada Pickles’in “Üçüncü Temsil Krizi: Bozulma, Hata ve
Propaganda Haritaları” bölümündeki görüşlerine değinmek haritaların propaganda amaçlı
nasıl kullanıldığını anlamamızda faydalı olacaktır. Pickles bu konudaki görüşlerini,
“Değinmek istediğim üçüncü temsil krizi, tüm haritaları ilgilendiren seçici ilgilerden
kaynaklanmaktadır. Bu aynı zamanda modern haritacılıktaki bozulmanın iki bağıntılı
anlamıyla başa çıkma yöntemleriyle ilintilidir “Hata ve aldatmaca.” Bilimsel haritacılığın
nesnelci iddialarının propaganda ve popüler haritaların ele alınışlarıyla birlikte
değerlendirilme yöntemlerine odaklanıyorum. Bu konuyla uğraşırken propaganda ve popüler
haritalar, yazın yeteneği ve rakamlardan anlama, terimlerinden türetilen “grafik anlayışı”, bir
tür “kartohipnoz”, “büyülü”, “savaş aleti”, “ikna edici” ve bir tür “propaganda aracı” olarak
adlandırılan haritacılığı genel ilkelerinden uzaklaştırmıştır. Propaganda haritacısı bir savı
desteklemek, bilgileri çarpıtmak ve bunları harita okuyucusunu belli bir bakış açısını
yönlendirmeye çalışacak şekilde gösterebilmek için kasıtlı bir şekilde bilgi seçen kişidir.
Propagandacı, haritanın üretimini, hesaplanmış bir ‘ikna haritacılığı’nın uygulaması olarak
görerek azami görsel etki için yapılandırır (Pickles, 2013: 76)” şeklinde ifade etmektedir.
Pickles’in burada dile getirdikleri, haritaların nasıl kötü amaçlar için kullanılabileceğine,
okurun nasıl yönlendirilip, yanıltılabileceğine de işaret etmektedir.
Haritaların sözü edildiği gibi geçmişte ve günümüzde propaganda amaçlı kullanımları
olmakla birlikte yine sözü edildiği gibi bilimsel haritacılığın genel ilkelerinin, diğer bir
ifadeyle olağan haritaların dışında bu amaç için çizilen kartokarikatürlerin daha yaygın olarak
kullanıldığı görülmektedir. Propaganda için olağan haritaların yerine kartokarikatürlerin
kullanılmasında MacEachren'in ifade ettiği iletişim sürecindeki aşamaların etkili olduğu
açıktır. Ancak her ikisinin de iletişim aşamaları ile okurda aranan entelektüel düzey benzer
olsa da gazete, dergi, broşür, TV, İnternet, billboard gibi medya araçları yoluyla okurun
kartokarikatürlere ulaşması daha kolaydır. Diğer yandan, çizimlerde her kesimin
anlayabileceği dünya, kıta ve ülkelerle somutlaşmış imgeler yaygındır. Bu imgesel
yaklaşımda Hitler Almanya'sı bir ahtapot, Osmanlı Devleti, başı ve gözü Batı'ya dönük
ayakları Asya'da fesli bir Osmanlı erkeği ya da sultan, ABD, Sam amca ya da Amerikan
kartalı, Rusya ise bir ayıyla gösterilebilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2: I. Dünya Savaşı arifesinde çizilen propaganda amaçlı kartokarikatürler. K: URL-1
Kartokarikatürlere konu olan durumlar; devletlerin iç ve dış politikaları, hedeflere ulaşmak
için seçilen yol ve yöntemlerin aynı şekilde ülke içinde ve dışında farklı anlaşılması ve
yansımaları olarak sayılabilir. Genellikle çizimlere mizahi bir yaklaşımla imgesel ya da
sembolik bir vurgu yüklenerek bir metafor oluşturulurken aynı zamanda beklenen ile
olagelenin farklılığı ile görselleştirmede bir hiciv/yergi, bir aşağılama/tahkir ya da yüceltme
söz konusu olabilmiştir. Burada hangi mesajın nasıl iletileceği, kim tarafından nasıl
algılanacağı çizerin ülkesi, olaylara yaklaşımı ve hedeflenen kitleyle doğrudan ilgili olmuştur.
E. 2. Kartokarikatürler ve Eğitim-Öğretim
Bilimin amacı; genel olarak ister dedüktif (tümdengelimsel), ister indüktif (tümevarımsal)
uygulamalar ve isterse bu ikisinin birlikte kullanılmasını içeren bir uygulama olan abdaksiyon
ya da diğer yöntemler yoluyla olsun Yer'e ve evrene ait doğru bilgilere ulaşmak, doğal ve
toplumsal olanı anlaşılır kılmak, sorunlara çözümler üretmek ve yaşamı kolaylaştırmaktır.
Bilim olarak coğrafya'nın amacı da budur. Bu amaca ulaşmak için tüm diğer bilimler gibi
kendine has yol, yöntem ve ilkelerden yararlanır. Dağılış ilkesi bu ilkelerden biridir ve
Coğrafya olay ve olguların dağılışını göstermek için haritaları kullanır. Harita, coğrafya için o
kadar önemli bir materyaldir ki harita denilince coğrafya ve coğrafya denilince harita akla
gelir. Harita, coğrafya biliminin ve coğrafyaya ilgi duyan her kademeden insanın dünyaya ve
evrene açılan, bakan gözüdür. Coğrafyacı ya da kartograf, mekanda gördüklerini genelleştirir,
sadeleştirir ve kodlayarak haritaları oluşturur. Oluşturulan haritaların servis edilmesiyle de
ilgili her kesimden insanın ilgisi ölçüsünde kodlanan bu bilgileri görmesi sağlanır. Bu haliyle
harita, daha önce de vurgulandığı gibi, oluşturulduğu dönemde çizer ve okur arasında;
sonrasında ise geçmişten günümüze, günümüzde ve günümüzden geleceğe bilgi
ulaştıran/ulaştıracak olan bir iletişim aracıdır. İletişim görevinin eksiksiz yerine getirilmesi
durumunda haritadan yararlananların da geçmişe, günümüze ve geleceğe açılan gözü
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durumundadır. Öğrenmenin % 70'inin görme duyusuyla gerçekleştiği düşünüldüğünde
haritanın önemi daha açık olarak anlaşılır. Harita ve küre kullanmadan coğrafya öğretimi
olanaklı değildir. Ancak haritalardan herhangi bir amaç için olduğu gibi öğretim amaçlı
yararlanma, haritayı anlayabilme ve okuyabilme; bir hazır bulunmuşluk halini, bir öğrenmeyi
ve bir entelektüelliği de gerektirir. Özellikle okul öncesi, ilk öğretim ve hatta orta öğretimde,
sınıf ortamlarındaki standartlara göre çizilmiş (dijital, basılı ya da kabartma) olağan haritalarla
öğrenme, ilgili grubun yaşı, hazır bulunmuşluk hali ve entelektüel düzeyi düşünüldüğünde
zorluklar içermektedir ve sorunludur. Edinilen tecrübeler de bu yöndedir. Okul öncesinden
başlayarak ilk ve orta öğretimde bu zorlukların aşılması, coğrafya öğretimi ve harita bilgisi
konularının daha kolay ve eğlenceli hale gelebilmesi, öğrenen kesimde uygun yaş, hazır
bulunmuşluk hali ve sonrasında entelektüelliğin sağlanabilmesi için olağan haritalar yerine
karikatür haritaların kullanılması daha uygundur (Tanrıkulu, 2019: 34-40).
Haritanın iletişim işlevini yerine getirebilmesi için okurun belirli bir entelektüel düzeyde
olması gerektiğine daha önce değinilmişti. Bu düzey, aynı zamanda ilköğretimden başlayarak
üniversiteye kadar çocuklarımıza öğretmeyi amaçladığımız ve öğrettiklerimizin de beceriye
dönüşmesini istediğimiz bir bilgi ve beceri düzeyidir. Harita bilgisi ülkemizde ilköğretim
düzeyinde sosyal bilgiler 4, 5, 6. sınıf derslerinde, ortaöğretim düzeyinde de 9. sınıf coğrafya
dersinde öğretilir. Üniversitelerin tapu ve kadastro, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği,
coğrafya ve coğrafya öğretmenliği bölümlerinde ise matematik coğrafya, kartografya, harita
bilgisi ya da coğrafi bilgi sistemleri derslerinde öğretilir. İlgili bölümlerde harita bilgisinin
öğretimi, teorik ve uygulamalı yöntemle gerçekleştirilir. Teorik öğretim sınıf ortamında
yapılır ve büyük ölçekli haritalar ya da duvar haritaları üzerinde sınırlı uygulamalar içerir.
Uygulamalı öğretimde ise teorik bilgilerin arazi çalışmaları sonucunda somutlaştırılması
sağlanır. Her iki öğretimde de öğrencilere birtakım coğrafi becerilerin kazandırılması esas
amaçtır (Tanrıkulu, 2010: 123). Michaelis, Hall ve Cliffs (1988), harita ve küre kullanım
becerisi olarak semboller, konum, yön bulma ve yönler, ölçek ve uzaklık, karşılaştırmalar ve
çıkarım yapma olarak sıralamıştır (Michaelis, Hall ve Cliffs, 2008: 333-334).
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Şekil 3: Öğretim amaçlı hazırlanmış kıtalar ve okyanuslar kartokarikatürü. K: URL-2
Sözü edilen becerilerin yerleştirilmesi, her kademede uygun eğitim ve öğretim yöntemleri
yanında uygun materyal seçimini de zorunlu kılar. Harita becerilerinin erken dönemde
kazandırılmasında kurallara göre çizilmiş, kodlanmış ve genelleştirilmiş olağan haritalar
yerine yalnızca bir beceriye yönelik hazırlanmış kartokarikatürlerin kullanımı, hem haritaya,
hem yaşanılan yere ve ülkeye hem de dünyaya yönelik imgesel izlenimlerin yerleşmesini
sağlarken öğretme ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirerek kolaylaştıracaktır. Erken
dönemde başlayan ve amacına ulaşmış olan kartokarikatürlerle öğrenme, aynı zamanda
ilerleyen öğretim kademeleri için bir alt yapı, bir hazır bulunmuşluk da oluşturacaktır.
Kartokarikatürler, Batılı ülkelerde bir öğretim materyali olarak çok uzun bir süredir yaygın
olarak kullanılmaktadır. Öyle ki ABD ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda ülkelerin, bölgelerin,
eyaletlerin, kentlerin kartokarikatürleri alt düzey okullarda eğitim amaçlı kullanılırken turizm
ve tanıtım amaçlı hazırlanan kartokarikatürler de her kesimden okura hitap edebilmektedir
(Şekil 3, 4). Ülkemizde ise bu materyallerin kullanımı oldukça yenidir ve yaygınlaşma
aşamasındadır. Bu aşamada Türkiye'de ilk ve orta öğretim için kartokarikatürler gibi öğretim
materyallerinin hazırlanması denetimsiz yapılmamalı, kartograflar ve coğrafyacılar gibi
haritayla doğrudan ilgili meslek gruplarının ve akademinin kontrolünde olmalıdır.
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Şekil 3: Eğitim amaçlı hazırlanmış Avustralya ve Yeni Zelanda kartokarikatürleri. K: URL-3
Haritalar, keşfetme, hükmetme ve sömürü geleneğinin bir parçası olarak özellikle XIV.
yüzyıldan itibaren Batılı kaptan, komutan ve diğer devlet adamlarının oda, duvar ve
masalarını süslemeye başlamıştır. Stratejik önemi ve değeri anlaşılana kadar da
konvansiyonel olarak alınıp satılan bir meta olmuştur. Stratejik öneminin anlaşılmasıyla,
üretimi daha çok resmi kurum ve kuruluşlarca yapılmış; alınıp satılması yasaklanmış ya da
büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. XIX ve XX. yüzyılda ise bilgiye ulaşım ve her türden harita
üretimi kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Böylece gizlilik büyük ölçüde ortadan kalkmış,
isteyen her kesim için neredeyse bütün haritalar ulaşılabilir olmuştur. Ancak daha eski
yüzyıllardan kalan ve sanat eseri değeri taşıyan el yapımı haritalar, müzeler ve
koleksiyoncular tarafından toplanmış ve sergilenmeye başlanmıştır. Bu nadir antik küre,
harita ve parçalı haritaların aynı zamanda ticari ve dekoratif amaçlı emitasyonlarının üretimi
işi bir sektör haline gelmiş ve ürünler büyük bir talep görmeye başlanmıştır. Günümüzde
basılı, kabartma ve dijital haritalar, kaptan, komutan ve diğer devlet adamlarının oda, duvar
ve masalarını süslemeye devam etmektedir. Bununla birlikte dekoratif amaçlı üretilen küre ve
haritalar ise bilim insanları, iş adamı, müdür, ceo vb. çalışanların oda, duvar ve masalarını
süslemek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Tanrıkulu, 2019: 34-40).
Haritaların yukarıda zikredilen kullanımı, kartokarikatürler için de geçerli olan bir durumdur
aslında nerden başlanılması gerektiğinin de bir örneğini sunmaktadır. Olağan haritaların
yüzyıllardır dekoratif amaçlı kullanımı gibi kartokarikatürler de dekoratif ve öğretim amaçlı
olarak Batılı ülkelerde çocukların odalarını süslemekte, yataklarına örtü olabilmekte, küre
kalemtıraşlar, defter yüzleri, abajurlar ve tavan lambaları vb. coğrafi materyaller şeklinde
üretilmekte ve rağbet görmektedir. Böylece okul öncesi ve okul çağı çocukları, odalarını
süsleyen amaca uygun hazırlanmış kartokarikatürler ve ellerinin altındaki adı geçen
materyaller sayesinde dünyaya, kıtalara, ülkelere, ülkesine, bölgesine ve kentine ait doğru
bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bütün bu uygulamalar aynı zamanda, çocukta
coğrafyaya ilgiyi artırmakta, harita ve küre kullanımına yönelik hep zikredilen bir hazır
bulunmuşluk hali oluşturmakta, keşfetme ve öğrenme dürtüsünü de canlı tutmaktadır (Şekil
4). Uygulamalar aynı zamanda ülkelerin bilimsel düzeyi, eğitim ve öğretime verilen önem ve
toplumsal bilinçle yakından ilgilidir. Ülkemizde bilimsel ve toplumsal bilinç düzeyi, eğitim
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ve öğretime verilen önem düşünüldüğünde okul öncesi ve okul çağı çocukları için coğrafya
bilimi adına bu tür bir hazırlığın yaygın ve yeterli olduğunu söylemek neredeyse olanaksızdır
(Tanrıkulu, 2019: 34-40).

Şekil 4. Öğretim amaçlı hazırlanmış dekoratif çocuk odası duvar kartokarikatürleri. K: URL-3

E. 3. Hiciv ve Kartokarikatürler
Kartokarikatürlerin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de hiciv/yergidir. Bu öğe
esasında karikatür sanatının doğasında olan bir öğedir. Karikatürler aynı zamanda
güldürürken düşündürmek, düşündürürken ağlatmak; bir gerçeği, bir sorunu en çarpıcı ve
veciz şekilde vurgulamak için yapılan çizimlerdir. Sömürünün, savaş ve katliamların, kıtalar
arası eşitsizliğin, yoksulluk ve adaletsizliğin, savurganlığın, çevre kirliliğinin ve
çözümsüzlüğün, çarpık kentleşmenin, silahlanma çılgınlığının, cinsiyet ayrımının
gösteriminde yaygın olarak kartokarikatürler kullanılmaktadır. Afrika kıtasının yeraltı ve yer
üstü kaynaklarının yüzyıllar boyunca Batılı ülkeler tarafından sömürülmesi, Afrika'nın
yoksulluğu, küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin son durumu, nesli tehlikede olan
hayvanların yaşam mücadelesi kartokarikatürlere en sık konu olan sorunlardır. Şekil 5'te
verilen Afrika'nın sömürülmesiyle ilgili olan kartokarikatürde siyah ırkın egemen olduğu kıta
haritası çaresiz bir zenci kadın ya da erkek kafasına benzetilirken ten rengi de petrole
benzetilerek metafor yaratılmıştır. Böylece içi boşaltılan Afrika ile Batı'nın sömürüde ulaştığı
boyut çarpıcı bir biçimde vurgulanmıştır (Şekil 5).
İsrail ve Filistin arasındaki mücadele ve İsrail'in aşırı güç kullanımı hem kartokarikatürlere
hem de olağan karikatürlere çok sık konu olan bir durumdur. Şekil 5'teki İsrail haritalı
kartokarikatürde İsraili'in bulunduğu bölgede kan ve şiddetin temsilcisi ve tek sorumlusu
olduğu vurgulanmaktadır. Fransız karikatür sanatçısı Zeon tarafından çizilen bu
kartokarikatürde İsrail haritası bir hançere benzetilerek metafor yaratılmış ve harita hançer,
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onu tutan üniformalı bir kol tarafından Filistinli bir çocuğa saplatılarak vurgu sağlanmıştır.
Böylece İsrail'in barbarlığı dünya kamuoyuna sunularak hicvedilmiş ve bu hiciv dünya
nezdinde çok etkili olmuştur (Şekil 5). Öyle ki Zeon, bu çizimi sonrası İsrail'in baskısıyla
ülkesinde gözaltına alınmış, hakkında dava açılmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmıştır.

Şekil 5: Sömürü ve Afrika (sol), İsrail'in barbarlığı (sağ) kartokarikatürleri. K: URL-4, 5
Almanca hazırlanan Şekil 6'daki kartokarikatürde ise Dünya'nın içinde bulunduğu insan
kaynaklı kirliliğin yaşamı tehdit eder boyuta ulaştığı, bu nedenle imdat sinyali verdiğiyle ilgili
bir metafor oluşturulmuştur. Metaforda S.o.S sinyalinin ortasındaki "o" küresel bir dünya
haritasıyla tamamlanarak vurgu sağlanmıştır (Şekil 6).
Hiciv amaçlı çizimler faili, ironik, suçlayıcı ve bu yüzden küçük düşürücü olarak gösterirken
mağduru da suçtan etkilenmiş, masum, çaresiz ve suçsuz bir kurban olarak vurgulamaktadır.
Kartokarikatürlerle, olağan haritalarda gösterilmesi olanaklı olmayan, itham etme, küçük
düşürme, yerme, mağdura/mağdurlara ulusal ve uluslararası destek sağlama, daha geniş
kitlelere daha hızlı ulaşabilme, kamuoyu oluşturma ve daha hızlı sonuç alma gibi birçok
etkinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır (Şekil 5, 6).
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Şekil 6: SoS veren Dünya kartokarikatürü. K: URL-6
E. 4. Tanıtım, Reklam ve Kartokarikatürler
Kartokarikatürlerin reklam, propaganda, eğitim, eleştiri ve tüm diğer kullanım alanlarında söz
konusu basitleştirme ve genelleştirmenin aşırı bir noktaya varması mümkün olabilmektedir.
Daha öncede değinildiği gibi bunun için bir altıgen, bir dikdörtgen veya başka bir şekil
üzerinde, bir coğrafi fenomenin ülkeyle bağlantılı kavramlarla ilişkilendirilmesini sağlayacak
işaret ya da işaretlerin bırakılması yeterlidir. Ancak işaretin hem özgün ve hem de harita
üzerine aktarılabilecek bir öğe olması gereklidir. Örneğin 1987 yılında Sümerbank
reklamlarında kullanılan logoda bir kalp figürü bulunmaktadır. Bu kalp figürü görüntünün üst
ve sol kısmında Marmara ve Trakya'nın sınırlarının yer alması nedeniyle Türkiye ile
ilişkilendirilmiştir. Keza hem Marmara Denizi ve hem de Trakya, Türkiye'nin coğrafi
haritasının sol üst köşesinde yani kuzeybatısında yer almaktadır. Bu sınırlar, imgenin
tanımlanması için bir referans noktası sunmaktadır ve kalp figürünün sadece referans
noktasına olan konumundan dolayı, kalp ile Türkiye'yi imgelerde bağdaştırmak/çağrıştırmak
kolay olmaktadır. Bir figür ve Türkiye haritasının birlikte oluşturduğu kartokarikatür, onu bir
metafora dönüştürürken duygusal bir anlam da yüklemektedir (Şekil 7).
Tanıtım ve reklam amaçlı ikinci bir örnek de ABD eyaletlerinden Arizona'nın tanıtımı ve
turistik reklamı için hazırlanmış olan kartokarikatürdür. Arizona'nın çöl bölgesi, bitki örtüsü,
Grand Kanyon, dağlık alanlar, göller, ırmaklar, kentler gibi gezilecek ve görülecek yerleri
ulaşım ağıyla birlikte bir kartokarikatürde gösterilirken çizim aynı zamanda bir autdoor bota
benzetilerek imgesel bir metafor yaratılmıştır. Kartokarikatürde yaratılan metaforla
Arizona'ya turistik amaçlarla gelecek gezginlere, eyalette gezilip görülecek yerlerin çokluğu,
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doğal yapının büyük ölçüde korunduğu ve bu alanları gezebilmek için yanlarında autdoor
malzemelerin bulundurulması gerekliliği mesajı verilmiştir (Şekil 7).

Şekil 7: Sümerbank (sol), Arizona (sağ) konulu kartokarikatürleri. K: URL-7, 8
E. 5. Logo ve Kartokarikatürler
Haritanın, bir "logo" olarak gazetelerde siyasi içerikli afişlerde ve özellikle de, "harita-bayrak
"kavramının mucidi olan yurtsever eğilimli betimlemelerce sınırlandırılmış bir toprak
parçasının kırmızı olarak renklendirilip, üzerine beyaz ay yıldız iliştirilerek kullanılmasıyla
birlikte, bir "imge" haline gelmesi ön plana geçer (Copeaux, 2012: 212-214). Örneğin,
1990'lı yıllardan başlayarak günümüzde de varlığını sürdüren Akşam, Sabah veya Türkiye
gazetelerinin logolarında bir Türkiye haritası bayrak üzerine yerleştirilmiştir. Böylece Türkiye
haritası, genel hatlarıyla dikdörtgeni andıran sınırları sayesinde girintili çıkıntılı bir bayrağa
dönüştürülmüştür. "Vatan/Toprak" ile "ulus" kavramlarının birbiriyle bütünleştirilmesi en üst
seviyeye taşınarak, haritanın görselliğindeki vatan severlik anlamı sürekli güçlendirilmiştir.
Nitekim, söz konusu süreç, bilinçaltına işlenecek kadar eski olduğu için, sadece haritanın
sınırlarına bakarak bayrak imgesinin anımsanması, harita-bayrağın her kademede görünür
olması için yeterli olmaktadır. Ancak daha önce de dile getirildiği üzere kartokarikatürlerin
kullanım aşamalarının tamamında olduğu gibi logo olarak hazırlanmasında da özenli olmak
ve kontrolü sağlanmak bir zorunluluktur. Zira verilen örneklerden Akşam gazetesinin harita
bayrak logosu incelendiğinde eksikliklerin olduğu görülür. Logoda Türk bayrağı şeklini almış
olan Türkiye haritası ve sınır çizgisiyle açıkça iki kesimliliği belli olan Kıbrıs adası,
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Türkiye'nin bir parçası gibi kırmızı renkte verilmiş ancak Bozcada ve Gökçeada
unutulmuştur. Bu türden hatalar, bir gazete logosu için önemli görülmese de benzer hataların
resmi kurum ve kuruluşların logolarında da bulunması dikkat çekicidir. Bu logolardan biri
İçişleri Bakanlığı'nın harita-bayraklı ve Atatürk büstlü twitter logosudur (Şekil 8).
Logonun merkezinde bir harita-bayrak yer almakta, bu bayrağın ay ve yıldızından Türkiye
haritasının dört bir yanına dağılan beyaz ışın demeti ve üstte Atatürk büstü bulunmaktadır.
Harita-bayrak ve büst dairevi bir dış çizgi ve on altı Türk devletini temsil eden on altı yıldızla
kuşatılmaktadır. Logo en dışta yer alan ve yıldızları çevreleyen kesik, dairevi bir çizgiyle
tamamlanmaktadır. Bu logoda Türkiye haritası eksiksiz çizilmiş olmakla birlikte haritabayraktan dağılan ışın demeti Türkiye'nin yalnızca Anadolu topraklarında kalmakta ve
Avrupa topraklarına ulaşmamaktadır. Ayrıca ay ve yıldızdan dağılan ışınların sayısı on
sekizdir. On sekiz sayısına, kurulmuş ve yıkılmış on altı Türk devleti, artı Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ulaşıldığı kabul edilse bile logonun merkezindeki harita-bayrakta
Kıbrıs ve KKTC yer almamaktadır. Aynı hata kurumun açık mavi ve koyu mavi zeminli
harita-bayrak ve büst içeren logosunda da mevcuttur. Bu türden hatalar kartokarikatürlerin
denetime tabi tutulması gerektiği görüşümüzü desteklemenin yanında verilmek istenen
mesajda ve oluşturulmak istenen metaforda eksikliklere yol açarken iletişim görevini de
aksatmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8: Akşam Gazetesi ve İçişleri Bakanlığı'nın harita-bayraklı logoları. K: URL-9
E. 6. Mizah ve Kartokarikatürler
Kartokarikatürlerde yukarıda sayılan kullanım alanlarına paralel olarak hep bir mizahi yön de
olagelmiştir ve harita, mizahi bir yaklaşımın parçası olmuştur. Böylelikle, harita artık sadece
coğrafi bir şekil olmaktan çıkar; bir sembol halini alır. Ama karikatür söz konusu olduğunda
sembollerin bile kendi içinde anlamlar gizlidir ve kendiliğinden hareketlenirler. Bir haritanın
başka bir işaretler sisteminin içine yerleştirilmesi durumunda, kartograf ya da karikatürist,
içerdiği yan anlamlar çok daha karmaşık olan bir grafiksel öğenin kullanılması riskini almak
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zorunda kalır. Bu birleşmenin etkili ve mizahi olabilmesi için tüm hünerini ortaya koyması
artık onun işidir. Ama görsel açıdan, söz konusu imgenin haritacılığa özgü bazı simgesel
özellikleri kendi için de barındırdığına dikkat çekmek gerekir. Benzeri simgelerin analizi
serasında, her ne kadar üstü kapalı olsa da ortak bir bilginin paylaşıldığı varsaymaya dayanan
karikatür türünün dikkate alınması gerekmektedir. Umberto Eco'nun ifadesine göre,
karikatürist, ideal bir okura yönelmekte; bu okurla aynı kodları paylaşmakta ve bu kodları
paylaştığının da bilincinde olmaktadır. Etkili bir söylem geliştirilmesi için bu koşulların
oluşması gereklidir; yoksa mizahi çizimlerde öne sürülen mizah unsuru anlaşılamaz." Sözü
edilen "kodlar," tüm millet tarafımdan da paylaşılabilir; siyasi çizgisiyle öne çıkan bir
gazetenin okurlarında olduğu gibi daha sınırlı kesimler tarafından da... Bazıları tarafından
mizahi ve eğlenceli olarak kabul edilenler, diğerleri tarafından saçma ve zevksiz olarak
görülebilir. Sadece ve sadece çizer ile okur arasında ortak referanslar bulunması durumunda,
karikatürde gizli olan öğenin ortaya çıkartılmasıyla birlikte, sürpriz, mizah ve hatta kahkaha
hissi ortama yayılabilir. Diğer bir ifadeyle kartokarikatürlerde mizah öğesi zaman zaman
hicivle de perdelenebilir (Copeaux, 2012: 212-214). Aşağıdaki kartokarikatürler, burada sözü
edilenlerin örnekleri durumundadır (Şekil 8-9). İlgili kartokarikatürlerin bu bölümde
söylenenlerin ışığında yorumundan kaçınılmış ve bütünüyle okurun bulunduğu konum ve
bakış açısına bırakılmıştır (Şekil 9).

Şekil 9: Mizah ve kartokarikatürler. K: URL-10, 11
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SONUÇ
Sonuç olarak kartokarikatürler, kartografik gösterim ve iletişimin içindedir, onunla organik
bağı vardır ve yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Kartokarikatürlerdeki kartografik gösterim
ve iletişim, imgelerle ve yüklenen metaforlarla ilgiliyken taşıdığı mizahi unsur da çizerin
ülkesi ve dünya görüşüyle yakından ilgilidir. Çizimlerin iletişim görevini yerine getirebilmesi
ve anlaşılması ise okurun bir hazır bulunmuşluk hali, entelektüel seviyesi ve çizere göre
bulunduğu konumu bağlı olarak değişir. Kartokarikatürlerdeki haritalarda her zaman bir abartı
vardır ve harita, bir insana, başka bir canlıya, bir metaya dönüşebilir ya da çizimin içinde bir
kenarda bulunabilir. Ancak harita olma özelliğini kaybetmez. Kartokarikatürler, propaganda,
eğitim, tanıtım, reklam ve turizm gibi değişik alanlarda özellikle Batı ülkelerinde onlarca
yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise henüz gelişme ve yaygınlaşma
aşamasındadır. Kartokarikatürlerin ülkemizde yukarıda sayılan alanlardaki çizimlerinin,
doğru, amaca uygun içerikle hazırlanması, etkin bir şekilde kullanılmaları için, coğrafyacılar
ve kartograflar gibi meslek gruplarınca üretilmeleri, ayrıca denetleme sistemine tabi
tutulmaları bir zorunluluktur. Böylece oluşabilecek zararlı ve sakıncalı durumların önceden
önlenebilmesi mümkün olabilecektir.
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DOKTOR HASTA İLETİŞİMİNDE SOSYAL GRADYAN
Fikriye Yılmaz
ÖZ
Hasta ve doktor arasındaki iletişim, sağlık hizmetlerinin sunulmasında vazgeçilmez bir
unsurdur. Doktor hasta iletişimi alanını geliştiren çok sayıda çalışmaya rağmen, sosyoekonomik özellikler gibi belirgin doktor ve hasta özelliklerinin sağlık hizmetleri etkileşimi
üzerindeki etkisi kesin olarak ortaya konulmamıştır.Bu çalışmada sosyo-ekonomik
farklılıkların doktor-hasta iletişimi içerisinde nasıl ifade edildiğini değerlendirmek için yol
gösterici bir kavramsal çerçeve sunmak amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda daha önce yapılan
araştırmalara dayanarak doktorun, hastanın sosyal statüsüne göre farklı iletişim kurabildiğini
ve hastaların da sosyal sınıflarına göre farklı bir iletişim tarzı benimseyebildiklerini söylemek
mümkündür. Bu doğrultuda doktor hasta iletişimini geliştirmeye yönelik müdahale
çalışmalarının yararlı olabileceği ve bu çabaların sağlıkta sosyoekonomik eşitsizliklerin
üstesinden gelmede önemli çıkarımlar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler:doktor-hasta iletişimi, hasta katılımı, iletişim stilleri, sağlık eşitsizlikleri,
sosyo-ekonomik durum.
SOCIAL GRADIENT IN PHYSICIAN PATIENT COMMUNICATION
ABSTRACT
The doctor and patient communication is an essential element in the provision of health
services. Despite the large number of studies that improved the field of doctor-patient
communication, the impact of prominent doctors and patient characteristics, such as socioeconomic characteristics, on healthcare interaction has not been exactly established. In this
study, it is aimed to present a guiding conceptual framework to evaluate how socio-economic
differences are expressed in doctor-patient communication. Based on the results of the study,
it is possible to say that the physician can communicate differently according to the social
status of the patient and that the patients can adopt a different communication style according
to their social class. In this respect, it is thought that intervention studies aimed at improving
doctor patient communication can be useful and that these efforts can provide significant
inferences in overcoming socioeconomic inequalities in health.
Keywords: doctor-patient communication, patient participation, communication styles, health
care disparities, socio-economic status.
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GİRİŞ
Doktor hasta iletişimi gün geçtikçe gelişen multidisipliner bir araştırma alanıdır.Son yıllarda
sağlık alanında paternalizmden hasta merkezliliğeve paylaşılan karar verme modeline geçiş
sağlık etkileşimini ve hatta tıp eğitimini de şekillendirerek daha fazla önem kazanmıştır.
Yapılan araştırmalar etkili doktor-hasta iletişiminin, bir hastanın tedaviye uyumunu önemli
derecede etkilediğini göstermiş (Franks ve diğerleri, 2006; Jensen ve diğerleri, 2010; Baughn,
2012) ve sağlık hizmetinden memnuniyet düzeyi (Bensing, 1991; Campbell ve diğerleri,
2007; Hall ve Dornan, 1988; Dwamena ve diğerleri, 2012), sağlık durumunda iyileşme (Hall
ve diğerleri, 1996; Stewart, 1995; Duberstein ve diğerleri, 2007), hastalığa psikolojik uyumun
artmasıve aile üyelerinin memnuniyetinin artması gibi sağlık çıktıları ile ilişkilendirilmiştir
(Devoe ve diğerleri, 2009; Baughn, 2012; De Laender, 2011; Dehlendorf ve diğerleri, 2017;
Kee ve diğerleri, 2017).
Doktor ve hasta arasında tıbbi görüşme ile başlayan ilişki sağlık hizmet sunumunun önemli
bir parçasıdır (Street ve Millay, 2001; Monnickendam ve diğerleri, 2007; Dehlendorf ve
diğerleri, 2017; Kee ve diğerleri, 2017). Tıbbi görüşme, doktorların ve hastaların bilgi
alışverişi yapmak ve bakış açılarını paylaşmak için birbirleriyle konuştuğu iletişimsel bir
faaliyettir. Doktor ve hasta iletişim kurarak güvene dayalı bir ilişki kurabilmekte ve karar
alabilmektedir(Street ve Millay, 2001). Doktorlar hastayla ve problemiyle ilk temas kuran
kişiler olarak önemli bir rol oynamaktadır ve gerekli gördükleri takdirde hastayı bir uzmana
yönlendirme kararını da vermektedir (van den Brink ve diğerleri, 2003).
Şekil 1’de gösterilen kavramsal model; doktor, hasta ve ziyaret özellikleri ile görüşme
esnasındaki iletişim stillerini ve olası sonuçları ilişkilendirmektedir. Görüşme sırasında bir
doktor ve hastanın nasıl iletişim kurduğu, doktorun ve hastanın iletişim amaçları ve iletişim
stillerini içeren etkileşim faktörlerinin yanı sıra hasta ve doktorun özelliklerine de bağlıdır
(Gordon ve diğerleri, 2005). Bu faktörler, görüşme sırasındaki iletişim davranışlarını ve
hastanınsürece katılım düzeyini etkilemektedir (Verlinde ve diğerleri, 2012).
Doktor hasta iletişimi alanını geliştiren çok sayıda çalışmaya rağmen, sosyoekonomiközellikler gibi belirgin doktor ve hasta özelliklerinin sağlık hizmetleri etkileşimi
üzerindeki etkisi kesin olarak ortaya konulmamıştır. Özellikle bu faktörlerin tıbbi ortamda
kişiler arası iletişim, kararın paylaşılması ve doktor ve hasta arasındaki işbirliği üzerine
etkileri konusundaki bilgimiz oldukça yetersizdir. Bu çalışmada sosyo-ekonomik farklılıkların
doktor-hasta iletişimi içerisinde nasılifade edildiği değerlendirilmektedir. Sosyo-ekonomik
açıdan dezavantajlı bireylerin sağlık durumlarını ve sağlık hizmetlerine erişiminigeliştirmek
için yapılacak herhangi bir çabanın yoksul hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi dikkate alması
çok önemlidir. Son yıllarda uluslararası literatürde, doktor ve sosyo-ekonomik durumu iyi
olmayan hastaları arasındaki ilişkisel dinamikler hakkında ve özellikle de iletişim için sınıf
temelli engeller hakkında çok şey yazılmıştır(van Ryn ve Burke, 2000; Baughn, 2012;
Verlinde ve diğerleri, 2012; Caruso, 2017). Bu çalışmada ülkemizde konuyla ilgili gelecekte
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yapılacak nitel ve nicel araştırmalar için yol gösterici bir kavramsal çerçeve sunmak
amaçlanmıştır.
Şekil 1. Kavramsal Model

Kaynak:De Negr ve diğerleri, 1999:11 ve Wiliams, 2011:14’den uyarlanmıştır.
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1. Doktor- Hasta İletişimi
Sağlık hizmetlerinin sunulmasında vazgeçilmez bir unsur, hasta ve doktor arasındaki ilişkidir
(Street ve Millay, 2001). Doktor ve hasta arasındaki ilişkinin yapısı ve bu ilişkinin iletişim
yoluyla ifadesi Plato tarafından tanımlanmış ve yirminci yüzyılın ortalarından beri modern tıp
ve sosyal bilimler literatüründe yerini almıştır (Baughn, 2012). Teutsch (2003) doktor-hasta
iletişimini, doktor ile hasta arasında genellikle klinik ortamda görülen ve sözlü ve sözsüz
iletişimi içeren insan etkileşimi olarak tanımlamıştır. Kültürel, toplumsal, ekonomik,
teknolojik, psikolojik ve etik etmenler, doktor hasta iletişiminin yapısının belirleyicileridir
(Atıcı, 2007). Kronik hastalığı olan bireylerin sayısındaki artış, geri ödeme uygulamalarındaki
değişim, İnternet, yeni tıbbi teknolojiler, yasal düzenlemeler, tüketici odaklı sağlık
hizmetlerini gündeme getiren sosyal normlardaki değişim ve maliyetlerin artması gibi sağlık
hizmetlerinde yaşanan son değişimler doktorlar ve hastalar arasındaki etkileşimi artırmıştır
(Baughn, 2012). Doktorların günümüz teknolojisinden faydalandıkları pek çok teşhis ve
tedavi yöntemi varken, hasta ile gerçekleştirilen görüşmenin yapısı halen büyük önem arz
etmektedir (Okay, 2012).
Sağlık hizmetlerin yapısında gerçekleşen hızlı gelişmeler doktorun sahip olduğu iletişim
becerilerinin önemini ortaya çıkarmıştır(Bensing, 1991). Doktor ve hasta arasındaki etkileşimi
açıklamak üzere pek çok teorik model geliştirilmiştir. Ong ve arkadaşları (1995) doktorun
karakteristik özelliklerine, Keller ve Carrol (1994) empati ve hasta eğitimine, Epstein ve
arkadaşları (1993) dört farklı düşünce okuluna, Frederikson (1993) enformasyonun işlenme
şekline ve Cegala ve arkadaşları (1996) enformasyonun yetkinin algılanmasındaki önemine
vurgu yapmıştır (Thompson, 1998). Temel düşünce olarak birdoktor, hasta ile iletişim kurarak
hastanın problemini tanımaya başlar ve hastalığın yönetimi için ve mümkünse çözümü için
gerekli terapötik ilişkiyi yaratır (Bensing ve diğerleri, 1995; Verlinde ve diğerleri, 2012).
Doktor ile hasta arasında uygulanan ilişki modelleriyle ilgili literatürde en yaygın olarak
kullanılan sınıflandırma, Emanuel ve Emanuel (1992) tarafından yapılmıştır. Yazarlar,
doktorla hasta arasındaki ilişki modellerini dörde ayırarak incelemektedir. Bunlar;
paternalistik (babacıl), bilgilendirici (informative), yorumlayıcı (interpretive) ve müzakereci
(deliberative) modellerdir. Paternalistik modelde, hasta yeterince bilgilendirilmeden onun
adına doktor karar vermektedir. Bilgilendirici modelde, doktor hastaya gerekli bilgileri
aktarmakta ve kararı hastadan beklemektedir. Yorumlayıcı modelde, hastaya gerekli bilgiler
verildikten sonra, hastanın isteğinin ne olduğu doktor tarafından yorumlanmaktadır.
Müzakereci modelde ise, karşılıklı görüşme ve tartışma sonucunda doktor, hastaya en iyiyi
önermekte ve bu doğrultuda ikna etmeye çalışmaktadır (Uludağ, 2011; Atilla ve diğerleri,
2012; Baughn, 2012).Emanuel ve Emanuel, karar verici modeli ideal doktor hasta ilişkisi
olarak görse de haklı olarak, farklı doktor-hasta ilişkileri modellerinin farklı klinik koşullar
altında çalışabileceğini savunmaktadır (Ahmed, 2012).Okay(2012) ise dört modele ek olarak
paylaşılan karar verme modelini ele almaktadır. Burada doktor-hasta ilişkisinde karar verme
konusunda hastalar, giderek artan bir biçimde, sürece daha fazla dâhil edilmektedir. Klasik
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modelin tersine doktor tek karar vericilikten, kararlarda hastaların ağırlık kazandığı ve
görüşlerin paylaşıldığı modele geçiş yapılmaktadır. Paylaşılan karar verme, hasta merkezli tıp
ile birçok benzerliğe sahiptir. Hasta merkezli tıp, hastaların hastalık deneyimleri ve bunlarla
bağlantılı sosyal ve psikolojik faktörlerin anlaşılmasının önemini vurgular. Bu modelde de,
hastaların tedavi kararlarına aktif katılması beklenir (Uludağ, 2011). Kişilerarası iletişim
bağlamında doktor hasta iletişimi değerlendirildiğinde bu iletişim sağlık sonuçlarını doğrudan
etkilemesi sebebiyle sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır (Bulduklu,2015).
2. Sağlıkta Sosyal Gradyan
1977'de Sir DouglasBlack başkanlığındaki bir komisyonun, Birleşik Krallık'ta sağlıkta sosyal
bir gradyanın varlığını gösteren ünlü Kara Rapor (Black Report)’u yayınlaması (DHSS, 1980)
ile sosyal eşitsizlik üzerine yeni bir araştırma dalgasıbaşlamıştır.O günden bu yana birçok
çalışma, sosyal sınıflar arasındaki sağlık farklılıklarını doğrulamıştır (Field ve Briggs, 2001;
Mackenbach ve Kunst, 1997; Mackenbach ve diğerleri, 2008; Bloch ve diğerleri,
2011).Sağlık konusundaki sosyal gradyan, insanların ve/ veya toplulukların sosyoekonomik
durumu iyileştikçe sağlıklarının da iyileştiği anlamına gelmektedir (Blane, 2009).Bu, bir
kişinin sosyal olarak durumu kötüleştikçe morbidite ve mortalite oranlarının sistematik olarak
artması olarak da tanımlanabilir
(Mackenbach, Meerding ve Kunst, 2010).Sosyal
hiyerarşideki daha düşük pozisyonlar, insanları istenmeyen yaşama ve çalışma koşulları,
psikososyal faktörler, sağlık davranışları gibi çeşitli sağlık risklerine maruz bırakmaktadır
(Mackenbach ve diğerleri, 2010). Bakıma erişim, sosyal dışlanma ya da yoksulluk gibi temel
sosyal mekanizmalara bağlı olarak sosyal gruplar arasındaki sağlık farklılıkları, günümüz halk
sağlığı araştırmalarında büyük bir endişe konusudur. Ancak tüm dünyada sağlık
göstergelerinde yaşanan gözle görülür iyileşmelere ve sağlık eşitsizliklerinin üstesinden
gelmeye yönelik çabalara rağmen, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kişiler için daha
yüksek morbidite ve mortalite oranları halen bulunmaktadır (Lynch ve diğerleri, 2001; Turrell
ve Mathers, 2001; Mackenbach JP, van de Mheen ve Stronks, 1994;Achat ve diğerleri, 2010;
Loignon ve diğerleri, 2010; Caruso, 2017; Verlinde ve diğerleri, 2012).
Sağlıktaeşitsizliklerin neden hastanın sosyo-ekonomik durumuyla ilişkili olarak görüldüğünün
materyalist ve yaşam tarzı açıklaması da dâhil olmak üzere çeşitli olası açıklamaları söz
konusudur (Thrane, 2006). Materyalist bakış açısı, sosyoekonomik açıdan iyi durumda olan
kişilerin daha iyi ve daha düzenli sağlık hizmeti alabildiklerini, mesleki tehlikelere daha az
maruz kaldıklarını ve 'daha sağlıklı' ortamlarda yaşadığını iddia etmektedir. Sosyo-ekonomik
durumu kötü olan kişilerin aksine, daha iyi olan hastalar daha iyi sosyal desteğe sahip
olabilmektedir.Sosyo-ekonomik durumu daha iyi olan hastaların, çoğunlukla daha yakın aile
bağları yaşadıkları ve toplumla daha entegre oldukları için sosyo-ekonomik durumu kötü olan
kişilerle karşılaştırıldığında daha fazla sosyal destek aldıkları ifade edilmektedir. Bu alanda
yürütülen birçok araştırma, sosyo-ekonomik durum ile sağlık arasında pozitif bir ilişki
olduğunu belgelemektedir, sosyo-ekonomik durum ne kadar iyi olursa sağlığın da o kadar iyi
olacağı kanıtlanmıştır (Thrane, 2006; Ross ve Wu, 1995; Bobak ve diğerleri, 2000). Yaşam
tarzı perspektifi sağlık eşitsizliğini sıklıkla sigara, egzersiz davranışları, beslenme
alışkanlıkları gibi çeşitli davranışların sonuçları açısından tartışmaktadır. Bu perspektif
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insanların sigara içme, alkol kullanma ve egzersiz gibi farklılaştığı yaşam tarzı seçimlerinin
sağlık eşitsizliğinin başlıca nedenleri olduğunu iddia etmektedir (Thrane, 2006; Droomers ve
diğerleri, 1998; Manderbacka ve diğerleri, 1999). Buteori ile uyumlu olarak, Van Ryn ve
Burke (2000) doktorların “sosyoekonomik durumu kötü olan hastaların fiziksel olarak aktif
bir yaşam tarzını daha az istediklerini” düşündüklerini bulmuştur.Bu bakış açısı; eğitim,
meslek veya gelir düzeyi düşük olan insanların yaşam şartlarını iyileştirmek suretiyle sağlığın
sosyo-ekonomik eşitsizliklerinin azaltılabileceğini ortaya koymaktadır.Ancak yapılan
çalışmalar, yaşam tarzı faktörleri kontrol edildiğinde sosyo-ekonomik durumun etkilerinin
kaybolacağı düşüncesini desteklememektedir. Bazı yazarlar, yaşam biçimi faktörleri kontrol
alındıktan sonra bile, sosyo-ekonomik açıdan sağlık eşitsizliklerinin kalıcı olduğunu iddia
etmektedir (Manderbacka ve diğerleri, 1999; Ross ve Wu, 1995; Thrane, 2006).
Sağlıkta eşitsizlik birbiri ile ilişkili ekonomik, sosyal, sınıfsal ve kültürel birçok faktörden
kaynaklanmaktadır.Dahlgren ve Whitehead (2006), Diderichsen'in yaklaşımını geliştirerek,
bir ülkedeki sağlıkta sosyal eşitsizliklere yol açan nedenleri ve mekanizmaları şu şekilde
tanımlamışlardır: Farklı düzeylerde güç ve kaynaklar,farklı düzeylerde sağlık risklerine maruz
kalma, aynı maruz kalma düzeyi için farklı etkiler, yaşam boyu etkileri ve hasta olmanın
farklı sosyal ve ekonomik etkileri. Sağlıkta eşitlik için ön koşul“eşit ihtiyaçlar için eşit
kullanım” olarak tanımlanan sağlık bakımında eşitliktir.Dahlgren ve Whitehead (2006)
sağlıkta eşitlik kavramını şu şekilde tanımlamışlardır: “Sağlıkta eşitlik, herkesin ihtiyaç
duyduğu hizmetlere coğrafik, ekonomik ve kültürel yönden eşit olarak ulaşabilmesi için
yapılan düzenlemeleri içermektedir”
3. Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler ve Doktor Hasta İletişimi
İlk kez 1820’lerde Fransa’da Villerme’nin ve 1845’te İngiltere’de Engels’in çalışmaları ile
kaleme alınan “yoksulluğun sağlık üzerinde çok ciddi etkileri olduğu” düşüncesi (Institute of
Medicine, 1988) geçen yüzyılda yoksulluk - sağlık etkileşimini irdeleyen çok sayıda bilimsel
araştırma (CSDH, OECD, WHO and World Bank Reports) ile de kanıtlanmış durumdadır.
Yapılan çalışmalar eğitim, meslek ve gelir düzeyi ile belirlenen düşük sosyo ekonomik
durumun; yüksek morbidite ve mortalite oranları, düşük yaşam kalitesi değerlendirmesi ve
yüksek hastalık prevelansı ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Park et al. 2002; OECD and
WHO 2003; Philips 2006; Marmot et al. 2008; Pappa et al. 2009; Caron 2012; Diener and
Tov 2012; Huebner et al. 2012; Tiliounie and Meziane 2012; Vaucher et al. 2012; Heidernia
et al. 2013; Zhang et al. 2013; Saito et al. 2014; Rambotti 2015). Yapılan çalışmalar
yoksulluğun insanları sağlık hizmetlerine ulaşımdan ve ilaçları satın alabilmelerinden yoksun
bıraktığını ve çocukların rutin aşılarını yaptıramamalarına neden olduğunu göstermektedir
(Park et al. 2002; WHO and World Bank 2002; OECD and WHO 2003; Boyer et al. 2014).
Ayrıca yoksul insanların hastalıkları acil duruma gelene kadar tedavi aramadıklarını
(Whitehead, Dahlgren and Evans 2001; World Bank 2003; Xu et al. 2007), sonrasında da
tedavi uyumlarının ve sürekliliğinin daha zayıf olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur
(Boyer et al. 2014). Bir yandan gıda güvensizliği ve yetersizliği, diğer taraftan da yeterli
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barınmanın, temiz suyun ve yeterli sanitasyonun olmadığı ortamlarda yaşama zorunluluğu
yoksul insanların hastalanmalarına neden olmaktadır (Park et al. 2002; WHO and World Bank
2002; CSDH 2008; Marmot et al. 2008; Bloch ve diğerleri, 2011). Yoksulluk, insanların
sağlık riskleri ile ilgili yeterince bilgilendirilmesini engelleyen ve sağlıklarına zarar verecek
tehlikeli işlerde çalışmaya zorlayan eğitimsizliğe neden olur (WHO and World Bank 2002;
Philips 2006; CSDH 2008; Marmot et al. 2008; Ou et al. 2012). Yazılı kaynaklarda sigara
içme ve sedanter yaşam tarzı gibi sağlığa zarar veren davranışlar genellikle sosyoekonomik
çevrenin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Wardle and Stoptoe 2003). Tüm bu
nedenlerle sağlık durumu açısından daha savunmasız olan yoksul insanların, sağlık hizmetleri
açısından da en az hizmet alan grup olduğu ifade edilmektedir (Loignon ve diğerleri, 2010).
Hastanın sosyo-demografik özelliklerinin, görüşme sırasında doktorların davranışlarını
etkilediğine dair önemli kanıtlar vardır (van Ryn ve Burke, 2000; Dehlendorf ve diğerleri,
2017). Hastanın sosyodemografik özellikleri, aldığı teşhis ve tedavileri de etkilemektedir (van
Ryn ve Burke, 2000).Düşük sosyal sınıflardan insanlarıngenellikle, sağlık hizmeti ve sağlık
hizmeti sunucuları hakkında daha az olumlu düşündükleri bildirilmektedir (Malat ve diğerleri,
2005; Jensen ve diğerleri, 2010). Diğer taraftan, yoksulluk içinde yaşayan insanlar,
doktorların kullandıkları dili ve genellikle tıbbi terminoloji ile açıklanan tavsiyelerini
anlamakta zorlanmaktadır. Doktorların da yoksul insanları anlamakta zorlandıkları ve
tavsiyelerini yerine getirmediklerinde sinirlendikleri, bu durumun da olumsuz bir tutuma
neden olduğu ifade edilmektedir (Loignon ve diğerleri, 2010). Yoksul bireylerin sağlık
problemleri daha fazla olduğu için doktorlar onlarla yaptıkları tıbbi görüşmelerde aşırı
yüklenilmiş hissederler (Ventres ve Gordon,1990;Willems ve diğerleri, 2005; Loignon ve
diğerleri, 2015). Ayrıca yoksul insanların daha olumsuz sağlık bakım deneyimlerine sahip
olma eğiliminde olduklarını ve bazen onları tedavi eden doktorlar tarafından yargılandıklarını
hissettikleri de ifade edilmektedir (Loignon ve diğerleri, 2010). Bu son nokta çok önemlidir,
çünkü doktor-hasta ilişkisinin kalitesi hizmetin etkinliğinde önemli bir faktördür. Bu nedenle,
yoksullarayönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmek için yapılacak herhangi bir çabanınyoksul
hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi dikkate almasıçok önemlidir (Monnickendam ve diğerleri,
2007).
Şekil 1’de sunulan kavramsal model çerçevesinde doktor hasta iletişiminin sosyo-ekonomik
eşitsizliklerden etkilenme yolları aşağıda açıklanmaktadır.
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3.1. Hasta Katılımı Ve Doktorun İletişimi
Sağlık hizmetleri iletişiminde, doktor ve hasta olmak üzere iki ana aktör bulunmaktadır (De
Laender, 2011).Doktor-hasta ilişkisi, her iki tarafın da birbirinden karşılıklı olarak etkilendiği
bir süreçtir (Atilla ve diğerleri, 2012).Sadece hastanın özellikleri değil aynı zamanda doktorun
özellikleri de hasta-doktor iletişiminin kalitesini etkileyebilmektedir(Piette, Schillinger, Potter
ve Heisler, 2003).
Tablo 1’de, hasta ve doktor bakış açısından doktor-hasta iletişiminin en önemli özellikleri
gösterilmektedir.
Tablo 1. Doktor-Hasta İletişiminin Farklı Yönleri
Hastanın iletişimi
Katılım davranışları:
Soru sorma
Net cevaplar
Endişeleri dile getirme
Diğer negatif duyguları dile getirme

Doktorin iletişimi
Sözel:
Araçsal
Bilgi verme
Talimat verme
Açıklama isteme
Danışma
Soru sorma
Açıklama yapma
Duygusal
Sosyal konuşma
Endişe etme
Güvence
Refleks
Anlaşma veya anlaşmazlık işaretleri
Başka kelimelerle açıklama
Sözel olmayan:
Göz teması
Baş sallama
Dik dik bakış
Ses tonu
Gülme
Yüz ifadesi
Fiziksel uzaklık
Aktif dinleme
Hasta-merkezlilik:
İşbirliği kurma
Destekleyici konuşma
Karar almaya dahil etme
Güven
Görüşme süresi
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Kaynak: De Laender (2011)
3.1.1. Hasta Katılımı
Araştırmalar, hastalar endişelerini, beklentilerini ve tercihlerini tam olarak ifade ettiklerinde,
doktorların sorunlarını daha hassas bir şekilde değerlendirebildiğini ve onlara daha iyi tavsiye
sunabildiklerini göstermektedir (Kim ve diğerleri, 2003).ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, hasta
katılımını “sağlık konularında hastanın karar verme sürecine katılımı” olarak
tanımlamaktadır(Longtin ve diğerleri, 2010; Wong ve diğerleri, 2017). Hasta katılımı,
kullanıcılar ile karar vericiler arasında işbirliği ve iletişime dayalı güçlü ilişkiler kurulması
anlamına gelen çok yönlü bir kavramdır(Bayın, 2016). Aktif hasta katılımı, soru sorma, net
yanıtlar verme (örneğin, görüş sunma, istekte bulunma, yeni bir konu açma) ve endişe veya
diğer olumsuz duygularınaçıklanması gibi çeşitli iletişimsel davranışlarla gösterilebilir(Street
ve diğerleri, 2005; Wong ve diğerleri, 2017).
Hastaların sağlık hizmetlerinden beklentilerini aynı zamandadoktorlarınönerilerine uyma
isteklerini ve uyabilmelerini etkileyen bir takım faktörler vardır. Bufaktörler arasında hastanın
yaşı, geçmişi, sosyal, eğitim ve mali durumusayılabilir (Aita, ve diğerleri, 2004).Bu ifade,
görüşme sırasında hastaların aktif olarak katılım düzeyinin hasta, doktor ve bağlamsal
faktörlerin bir fonksiyonu olduğunu gösteren Street ve arkadaşları (2005) tarafından da
desteklenmektedir. Street ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan çalışma; hastaların, işbirliği
kurma ve destekleme konusuna daha fazla önem veren doktorlarla etkileşim halindeyken daha
aktif katılımcı olduklarını göstermektedir (Kaplan ve diğerleri, 1995). Doktorların destek
verici olduğunda ve hasta katılımını teşvik ettiklerinde hastaların çoğu kez daha aktif olduğu
görülmektedir (Gordon ve diğerleri, 2005). Kaplan ve arkadaşları (1995), eğitim düzeyi
yüksek hastaların daha az eğitimli hastalara göre daha aktif katılımcı olduğunu ortaya
koymaktadır. Mercer ve arkadaşları (2016) da paralel olarak sosyo-ekonomik durumu kötü
olan hastaların katılım isteklerinin daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sosyo-ekonomik
durumu kötü olan hastaların daha az aktif katılımcı olabilmelerinin olası bir
açıklamasıdoktorlarınınonların katılımlarını daha az desteklediği yönündedir (Caruso, 2017;
De Laender, 2011; Loignon ve diğerleri, 2015).
Tıbbi görüşme sırasında aktif hasta katılımının hastanın yararına olması beklenmektedir.
Aktif katılım, hastaların hastalıklarını yönetebilme yeteneklerine olan güvenlerini
güçlendirebilir, böylece tedavi planlarına daha uyumlu olmalarını sağlayabilir.Bu da sağlık
durumunun iyileşmesine neden olur (Zandbelt ve diğerleri, 2006; Alexander ve diğerleri,
2014; Caruso, 2017; Wong ve diğerleri, 2017). Aktif katılım sağlayan hastaların, pasif
hastalara göre önerilen tedaviye uyumda daha fazla kararlı oldukları, sağlık konusunda daha
güçlü bir kontrol hissettikleri ve hatta görüşme sonrasında sağlıklarını daha iyi algıladıkları
görülmektedir(Street ve Millay, 2001; Coulter ve diğerleri, 2008). Tıbbi görüşmeye aktif
olarak katılan hastalar görüşmenin odağını değiştirebilir ve verilen bilgi düzeyini kontrol
edebilir (Zandbelt ve diğerleri, 2006). Hastalarındoktorlarla uyumlu bir ilişki
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kurabildiklerinde, semptomları ve verilen tedavi ile ilgili bilgi aldıklarında ve hizmet
sunucuyla fikirlerini tartışabildiklerinde, hizmetten memnun olma ihtimallerinin çok daha
yüksek olduğu ve doktorların işbirliği kurmaya istekli olduklarını algıladıkları ifade
edilmektedir (Baumann ve diğerleri, 2008; Caruso, 2017; Coulter ve diğerleri, 2008; Wong ve
diğerleri, 2017). Street ve arkadaşları’nın (2005) yaptığı bir çalışma, daha eğitimli hastaların
daha fazla soru sorarak ve daha olumlu bir yaklaşımla daha aktif iletişim kurma eğiliminde
olduklarını göstermektedir. Siminoff, Graham ve Gordon (2006) tarafından yapılan çalışmada
da daha eğitimli hastaların ve geliri daha yüksek olan hastaların doktorlarına daha fazla soru
sorduklarıbelirlenmiştir.
3.1.2. Doktorların İletişimi
Hastaların sosyal ya da demografik özellikleri söz konusu olduğunda doktorların tarafsız
olmaları beklenir(van Ryn ve Burke, 2000).Doktorlar her bir hastayı objektif olarak
görebilmelidirler, çünkü hastalar hakkındaki algıları ve inançlarınıntıbbi görüşmenin
özellikleri ve tedavi önerileri üzerinde önemli etkileri olabilir (van Ryn ve Burke, 2000).
Ancak, doktorların sosyo-ekonomik durumu kötü olan hastalarıyla çok rahat
olamadıklarıbelirlenmiştir
(Blacksher,
2008).Bazı
yazarlara
göre,
doktorlarıngörüşmeye,sosyo-demografik özelliklerine ve epidemiyolojik verilerine dayanarak
hastalar hakkında belirli beklentileri taşıma olasılığı vardır (Piette ve diğerleri, 2006).
Burgess, Fu ve van Ryn (2004) doktorların bazı hastaları tanımlarken sterotip
uygulayabileceklerinin olası olduğunu ortaya koymaktadır. Bu beklentiler ve sterotipler,
tedavi seçeneklerini ve doktorun iletişim tarzını etkileyebilir (Piette ve diğerleri, 2006). Bu
durumun sosyo-ekonomik durumu kötü olan hastalarla tıbbi ilişki içerisinde olma ihtimali
daha yüksektir, çünkü iletişim engelleri doktor ve hastanın sosyo-demografik farklılıkları ile
artmaktadır. Bu hastalıkla ilgili inançların farklılığından, sosyal ve kültürel geçmişteki
farklılıklara bağlı genel algıdaki farklılıklardan ve/veya iletişim tarzı ve modellerindeki
farklılıklardan kaynaklanabilir (van Ryn ve Burke, 2000; Loignon ve diğerleri, 2015).
Bazı yazarlar doktorların davranışlarını kolaylaştırıcı/ teşvik edici iletişim tarzı ve engelleyici
iletişim tarzı olarak ikiye ayırmaktadır (Şekil 1). Kolaylaştırıcı davranış, sözlü ve sözsüz
teşvikleri kullanarak hasta ile özenli etkileşimtarzını ifade eder.Doktor, hastanın
söylediklerini özetler, açık ve kapalı sorular sorar ve saygılı ifadeler kullanır. Engelleyici
iletişim tarzı, doktor ve hasta arasında mesafe yaratanbir etkileşim tarzını ifade eder. Bu
iletişim tarzı; konuyu görmezden gelme ya da değiştirme, odak noktayı değiştirme, eleştiri,
alaycı ifadeler ve uygun olmayan söz kesme gibi davranışlarla açıklanabilir (Schouten ve
diğerleri, 2008). Yapılan araştırmalar doktorun daha kolaylaştırıcı davranış sergilediğinde
hastaların daha fazla tatmin olduğunu göstermiştir(Zandbelt ve diğerleri, 2007).
3.1.3. İletişim Hedefleri
Bir hasta ile iletişim kurarak doktor, hastanın probleminivekaygılarını tanımaya başlar. Öykü
alımı, tanı koyma ve tedaviyi belirleme sözlü ve sözsüz bilgileri paylaşarak gerçekleştirilir
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(Bensing, Kerssens ve van der Pasch, 1995).Doktor-hasta iletişiminin ana hedefi hizmet
kalitesini arttırmaktır. Ong ve arkadaşları’na göre (1995), doktorlar ve hastalar arasındaki
iletişimin ayırt edilebilecek üç temel ana amacı vardır: iyi bir kişilerarası ilişki kurma, bilgi
alışverişinde bulunma ve tedaviyle ilgili kararlar alma.Bu üç hedef aşağıda kısaca
açıklanmaktadır.
a) Kişilerarası bir ilişki oluşturma
İyi bir kişilerarası ilişkinin tanımlanmasıyla ilgili farklı görüşler vardır.Bazı yazarlar gülerek
veya şakalar yaparak, kişisel konuşmalar yaparak, övgü göstererek, samimiyeti ve
dürüstlüğünü sunmanın, hastayla iyi bir kişilerarası ilişkiyi şekillendirmenin gerekli unsurları
olduğunu söyler(Ong ve diğerleri, 1995).Diğer taraftan, empatinin, hastaların gerçekten
endişe duydukları şeylerden söz edecek kadar güvende hissetmelerini sağlamak için gerekli
olduğunu ifade edenyazarlar da vardır (Bensing ve diğerleri, 1995).Empati, kişilerarası bir
ilişki yaratmanın önemli bir bileşenidir (Ong ve diğerleri,1995) ve doktorun hastayı ve
hastanın problemini anladığınıgöstermesi anlamına gelmektedir(Bensing ve diğerleri,
1995).Empatik doktor-hasta ilişkileri, çoğunlukla hastanın söylediklerini dinlemek, duygular
uyandırmak, teşvik etmek ve sözlü olmayan davranışları yansıtmaktan oluşur (Ong ve
diğerleri, 1995).Mercer ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan çalışmada sosyo-ekonomik
durumu iyi olmayan hastaların doktorlarının daha az empati yaptıklarını düşündükleri
sonucuna ulaşılmıştır.
b) Bilgi alışverişinde bulunma
Bir doktor ile hastası arasındaki bilgi alışverişi, bilgi verme ve bilgi aramaktan oluşur.Bir
yandan, doktor doğru teşhis ve tedavi planını yapmak için bilgiye ihtiyaç duyar.Diğer yandan,
hasta neler olup bittiğini öğrenmeyi, anlamayı ve aynı zamanda doktor tarafından anlaşılmayı
istemektedir (Ong ve diğerleri, 1995).Yapılan çalışmalar, hastanın sosyo-ekonomik düzeyinin
bilgi sahibi olma ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.Doktorlar daha eğitimli hastalara ve
yüksek gelirli hastalara daha fazla bilgi verme eğilimindedirler (van den Brink-Muinen ve
diğerleri, 2003; Murray ve diğerleri, 2007; Siminoff ve diğerleri, 2006; Loignon ve diğerleri,
2015; Dehlendorf ve diğerleri, 2017; Mercer ve diğerleri, 2016).
c) Karar verme
Tıbbi görüşmede iletişimin diğer bir amacı, doktorun ve hastanın tedaviyle ilgili kararlar
almasını sağlamaktır.Bu tür kararları vermek için doktor ve hastanın her ikisi de bilgiye
ihtiyaç duymaktadır.
3.1.4. İletişim Davranışları
Tıbbi görüşme sırasında iletişim davranışları sözel davranış (araçsal ve duyuşsal), sözsüz
davranış ve hasta merkezlilik alt başlıklarındadeğerlendirilebilir.
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a) Sözel Davranış
Genel olarak, sözel davranış, tıbbî görüşme sırasında “sözlü iletişim” olarak tanımlanabilir.
Tıbbi karşılaşmadaki sözlü davranış, araçsal/görev odaklı sözel davranış ve duygusal/sosyoduygusal sözel davranış olarak ikiye ayrılmaktadır (van den Brink-Muinen ve diğerleri, 2003;
Schouten, Meeuwesen, Tromp ve Harmsen, 2007).
Araçsal davranış: Araçsal veya görev odaklı sözel davranış, bilişsel alana aittir (Bensing,
1991; Ong ve diğerleri, 1995)ve yön vermeyi, açıklama yapmayı, soru sormayı, bilgi vermeyi
ve danışmanlık yapmayı içerir (van den Brink-Muinen ve diğerleri, 2003; Schouten ve
diğerleri, 2007). Araçsal davranışlar, problem çözmede kullanılan teknik temelli beceriler
olarak tanımlanabilir (Ong ve diğerleri, 1995). Daha önce de belirtildiği gibi,doktorların daha
eğitimli hastalara ve yüksek gelirli hastalara daha fazla bilgi verme eğiliminde olduklarını
ifade eden çalışmalar bulunmaktadır (van den Brink-Muinen ve diğerleri, 2003; Murray ve
diğerleri, 2007; Siminoff ve diğerleri, 2006; Mercer ve diğerleri, 2016). Schouten ve
ark.(2007)’nın yaptığı bir araştırmaya göre, genel pratisyenler, duygusal davranıştan çok
araçsaldavranış gösterirler.Bununla birlikte, hastanın memnuniyetini, doktorunduyuşsal sözlü
davranışının, araçsaldavranışından çok daha fazla etkilediği ifade edilmektedir (Schouten ve
diğerleri, 2007; Kee ve diğerleri, 2017).
Duygusal davranış: Hasta-doktor iletişiminde duygusal davranış, duygusal alanın bir
parçasıdır (Bensing, 1991; Ong ve diğerleri, 1995) ve bu alan içerisinde sosyal davranış ve
sosyal konuşmanın her biçimi yer alabilir.Olası duygusal ifadeler şunlardır: endişe, güvence,
yansıma, anlaşma işaretleri ya da uyuşmazlıklar ve açıklama (van den Brink-Muinen ve
diğerleri, 2003; Schouten ve diğerleri, 2007). Duygusal davranış, doktor ile hasta arasında
pozitif bir ilişki kurmak ve sürdürmek için tasarlanmış duygusal içeriğe sahip sözlü anlatımlar
olarak tanımlanabilir (Ong ve diğerleri, 1995). Schouten ve arkadaşları(2007) tarafından
yürütülen bir çalışmadadoktorlarınen fazla duygusal sözel davranışlarının hasta katılım ve
memnuniyetini etkilediğibelirlenmiştir. Bu durum, doktorun daha duygusal davranış
gösterdiğinde hastanın daha fazla soru soracağını göstermektedir. Daha eğitimli hastalar
doktorlarından daha fazla duygusal ifade almaktadır(Siminof ve diğerleri,2006; Mercer ve
diğerleri, 2016).
b) Sözsüz davranış
Doktor, hastanın probleminin doğasını keşfetmeye ve bunu doğru tanıya çevirmeye
çalışmalıdır.Bunu yapmak için doktor ile hastası arasında sözlü bilgi değişimi yapılmaktadır
(Bensing, 1991; Bensing ve diğerleri, 1995). Bununla birlikte, çoğu çalışmada, sözsüz
iletişimsel yönlere fazla dikkat edilmeden, doktorların ve hastaların sözel davranışlarının
sıklığına odaklanılmıştır (Schouten ve diğerleri, 2008).Yine de, tıbbi görüşmesırasında
davranışın önemine artan bir ilgi duyulmaktadır. Sözsüz davranış; göz teması, ses tonu,
kahkahalar, yüz ifadeleri, fiziksel uzaklık, baş sallama gibi farklı şekillerde
gerçekleştirilir(Ong ve diğerleri, 1995).Bensing ve arkadaşları (1995) “bakışın” sözsüz
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iletişimde özel bir yeri olduğunu iddia etmektedir. Bakış, doktorun hastanın yüzüne doğrudan
baktığı zaman olarak tanımlanabilir.Dinleyicilerin konuşmacıya bakması, iletişimde önemli
bir değerdir. Aynı zamandakonuşmacı da, bilginin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için
dinleyiciye bakmalıdır (Bensing ve diğerleri, 1995).Doktor, hastaya bakarak, hastanın
duygularını ve endişelerini daha fazla anlayabilir. Bensing ve arkadaşları (1995) tarafından
yürütülen çalışmanın sonuçları bakış süresinin doktorun sözlü davranışı ilepozitif ilişkili
olduğunu göstermektedir.Doktorların hastalarına sık sık baktıkları görüşmelerde hastalar
endişeleri hakkında konuşmaya daha eğilimli görünmektedir.Bu durumda hastalar daha çok
konuşur, sağlık problemlerindendaha fazla bahseder ve daha fazla bilgi verir. Bensing ve
arkadaşları (1995) tarafından yapılan çalışmada, sözlü ve sözsüz davranışların karşılıklı
güçlendirici ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doktor ve hasta psiko-sosyal konular
hakkında konuştuğunda, doktorun bakışları ile sorgulama, bilgi verme ve danışma gibi araçsal
iletişim davranışları arasında bir ilişki vardır. Zandbelt ve arkadaşları (2006)hastaların tıbbi
görüşmeye katılımının sözel teşvikler dışında doktorların sözsüz teşvikleriyle de ilgili olduğu
sonucuna varmıştır. Doktorun aktif dinleme becerileri, görüşmesırasında sözsüz davranışa
dâhil edilebilir. Schouten ve arkadaşları (2007)doktorların sözel olmayan davranışlarının
(örneğin göz teması) görüşmesırasında hastanın davranışları üzerinde önemli bir etkisi
olduğunu iddia etmektedir. Araştırmalar, hastaların sözsüz mesajlara ve doktorun sözlü ve
sözsüz davranışları arasındaki tutarsızlıklara karşı çok hassas olduğunu ortaya koymuştur
(Ong ve diğerleri, 1995; Kee ve diğerleri, 2017). Gelecekteiletişimin bu yönünü daha ayrıntılı
araştırmanın yararlı olacağı düşünülmektedir.
c) Hasta Merkezlilik
Son yıllarda doktor-hastailişkisi,paternalistik/ataerkilmodeldenhasta merkezli bir ilişki
modeline dönüşmüştür (Lee ve Lin, 2010; Alexander ve diğerleri, 2014).Geleneksel olarak
ideal doktor-hasta ilişkisi, doktorun bakımı yönlendirdiği ve tedaviyle ilgili kararları
verdiğipaternalistik bir ilişki modelidir.Zamanla bu yaklaşım yerine “paylaşılan karar
alma”modeligetirilmiştir (Ong ve diğerleri, 1995; Alexander ve diğerleri, 2014).
Farklı tanımlara rağmen(Zandbelt ve diğerleri, 2006), çoğu yazar, hasta merkezli bakımın,
hastayı kişisel geçmişi ve belirli bireysel ihtiyaçları olan bir kişi olarak kabul ettiğini
ifadeetmektedir (Zandbelt ve diğerleri, 2006). Hasta merkezli iletişim, kolaylaştırıcı davranış
olarak işlevselleştirilebilir(Zandbelt ve diğerleri, 2007).Destekleyici konuşma, hastaların
psiko-sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarına dikkat ederek, hastaların kaygılarını açıklamalarına,
ortaklık hissi vermeye ve hastanın karar vermeye aktif katılımını kolaylaştırmaya yönelik
çeşitli yönlerden ayırt edilebilir (Lee ve Lin, 2010).
3.1.5. Hasta-Merkezli İletişimin Etkileri
Yapılan araştırmalar,hasta merkezli iletişimin hastaların hastalık, tedavi ve sağlıkla ilgili
davranışları hakkındaki görüşlerini ifade etmesini sağladığı sonucunu desteklemektedir
(Zandbelt ve diğerleri, 2006; Şahin ve İğde, 2014). Doktorlar, hasta merkezli iletişim
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kullanarak, hastaların endişeleri, fikirleri ve beklentilerinin dile getirilmesini sağlamayı
amaçlamaktadır.Bu tekniğin, hastanın kendi sorununun tam olarak araştırılmasına ve doktor
tarafından anlaşılmasına olan inancını arttırdığı kabul edilmektedir (Zandbelt ve diğerleri,
2007). Buna ek olarak, bu tür iletişim, tedavi planının ortak yapıldığıhissini ve
gerçekleştirilebileceğine ilişkin güveni destekleyebilir. Sonuç olarak, hasta merkezli iletişimin
hastaların memnuniyetini ve tıbbi tedavi planına uyum düzeylerini artırdığı düşünülmektedir
(Şekil 1) (Zandbelt ve diğerleri, 2007). Siminoff ve arkadaşları (2006)hem hasta hem de
doktorun kişilerarası ilişki kurmaya çalışmak için vakit harcadığını ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, doktorların, daha eğitimli hastalar ve gelir seviyesi daha yüksek olan
hastalarla daha fazla ilişki kurmaya çalıştıkları da ifade edilmektedir (Dehlendorf ve diğerleri,
2017; Caruso, 2017; Loignon ve diğerleri, 2015). Hasta merkezli iletişiminaşağıda tartışılan
güven, görüşme süresi ve karar verme konuları üzerine farklı etkileri söz konusudur.
a) Güven
Son zamanlarda yapılanbirçok araştırmada, hastaların sağlık kuruluşlarına olan güvenine
odaklanılmıştır. Güven, tatmin edici bir doktor-hasta ilişkisi için önemli bir temel olarak
görülmektedir (Kowalski, Nitzsche, Scheibler, Steffen, Albert ve Pfaff, 2009). Güven,
doktorlar tarafından hastaların dikkatle dinlenmesi, sorularının cevaplanması, hastalara
istedikleri veya ihtiyaç duyduklarıkadar çok bilgi verilmesive hastaları karar verme sürecine
dâhiletmelerigibi etkinliklerle etkili bir şekilde iletişim kurulması aracılığıylasağlanabilir
(Trachtenberg ve diğerleri, 2005).Bir hasta ile doktoru arasında güvene dayalı bir ilişki,
hastaların tedavi olmayı istemelerinde, doktorun tavsiyelerine uyma isteklerinde, doktorun
kararına duydukları güvende (Kowalski ve diğerleri, 2009) ve doktoru kontrolü daha fazla
verme isteğinde (Trachtenberg ve diğerleri, 2005) artışa neden olur. Güven ayrıca hasta
memnuniyetini ve sağlık sonuçlarınıda geliştirir (Kowalski et al., 2009).Kowalski ve
arkadaşları (2009) tarafından yürütülen bir araştırma, hastalar tarafından algılanan doktorun
iletişim davranışlarının, bu hastaların doktorlarına duyduğugüven seviyesinin önemli bir
belirleyicisi olduğunu göstermektedir.
b) Tıbbi Görüşme Süresi
Son yıllarda yapılan araştırmalarda, pratisyen doktorların hastalarıyla harcadıkları zamana
artan bir ilgi söz konusudur (Videau, Bérengère, Paraponaris ve Ventelou, 2010). Tıbbi
görüşmeninuzunluğu birincil bakımın önemli bir belirleyicisidir, zira uzun tıbbi görüşmeler
daha yüksek hasta memnuniyeti ile ilişkilendirilir (Furler, Harris, Chondros, Davies, Harris ve
Young, 2002). Daha önce de belirtildiği gibi, araştırmalar sosyo-ekonomik düzeyidüşük olan
kişilerin daha yüksek oranda kronik hastalıklara sahipolduğunu ve daha yüksek mortalite
oranına sahip olduğunu göstermiştir (Furler ve diğerleri, 2002). Bu nedenle, büyük oranda
daha uzun tıbbi görüşme süresine ihtiyaç duyabilecekleri beklenmektedir.Ancak, pratikte
bunun genellikle geçerli olmadığı ifade edilmektedir. Tıbbi görüşmesüresi konusunda
hastaların sosyo-ekonomikdüzeyinin önemi üzerine çok az araştırma yapılmıştır. Yapılan bir

123

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

araştırma hastaların sosyo-ekonomik düzeyleri ile görüşmesüresi arasında pozitif bir
korelasyon olduğunu göstermiştir (Videau ve diğerleri, 2010). Furler ve arkadaşları (2002),
daha düşük sosyo-ekonomik düzeyi olan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan kişilerin
doktorlarını her yıl daha sık ziyaret ettiklerini, ancak uzun süre tıbbi görüşmede bulunma
olasılıklarının düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kısa görüşmelerin, hastanın sağlık durumu
ve ihtiyaçları yerine doktorun özellikleri tarafından belirlendiği düşünülmektedir.Tıbbi
görüşmenin süresini etkileyebilecek olası özellikler zaman baskısı, görülecek hasta sayısı ve
genel pratisyenlerin yoğunluğudur. Tıbbi görüşme süresi de doktorun demografik özellikleri
ve mesleki özellikleriyle bağlantılıdır (Videau ve diğerleri, 2010). Videau ve arkadaşları
(2010) tarafından yapılan bir çalışmada bu durumun olası bir açıklaması şu şekilde
yapılmıştır.Düşük sosyo-ekonomik düzeyli (eğitim düzeyi ile ölçülen) hastaların, bireysel
özelliklerinden dolayı değil, daha kısa tıbbi görüşme yapmakta olan doktorları ziyaret etme
eğiliminden dolayı kısa tıbbi görüşmeler yaşadıkları sonucuna varmışlardır. Buna “eşleşen
hipotez” denilmektedir.Bu duruma getirilen açıklama, yoksul hastaların olduğu bölgelerde
doktorların yoğunluğunun zenginlerin olduğu bölgelerden çok daha düşük olmasıdır. Bunun
sonucunda yoksun bölgelerdeki pratisyen doktorların iş yükü daha yüksek olmaktadır.
Eşleşme etkisi, yoksul insanların aşırı yük ile karşı karşıya kalan ve dolayısıyla görüşme
süresini kısa tutmak zorunda kalan doktorlarlaeşleşmesiniifade etmektedir (Videau ve
diğerleri, 2010).Siminoff ve Step(2005) isedoktorların, daha eğitimli ve bilinçli olduğunu
düşündükleri hastalara daha fazla zaman ayırdıklarını ancak daha fazla hasta eğitimine
ihtiyaçduyanlaradaha az zaman ayırdıklarını ifade etmiştir.
c) Karar Verme
Daha öncede ifade edildiği gibi, hastaların tedavilerine katılma konusunda tercihleri
değişkenlik göstermektedir. Bazı hastalar tıbbi görüşmede daha aktif bir katılımı tercih
ederken, bazıları kararlarını vermek için tamamen doktorlarına güvenmeyi istemektedir (Lee
ve Lin, 2010).Bu nedenle, bazı araştırmacılar karar verme sürecinde esnekliğin önemini
vurgulamaktadır. Bu şekilde, hastaların bireysel farklılıkları ve tercihlerine daha çok saygı
duyulmaktadır (Lee ve Lin, 2010). Tıbbi görüşmede ayırt edilebilecek üç tür karar verme
şekli vardır: paternalistik model, tüketici modeli ve ortak karar verme modeli. Paylaşılan karar
alma modeli, genel olarak hasta odaklı bir yaklaşımdaolduğundan sağlık çıktıları üzerinde
olumlu bir etkisi vardır(Murray ve diğerleri, 2007; Şahin ve İğde, 2014).Sosyo-ekonomik
düzey ve hastaların klinik karar verme deneyimleri arasındaki ilişkiye açıkça bakan çok veri
bulunmamaktadır. Ancak bir hastanın sosyo-ekonomik düzeyinin tıbbi bakımın süreci ve
sonuçlarındaki farklılıklarla ilişkili olduğu bilinmektedir, bu nedenle düşük sosyo-ekonomik
düzeyin karar verme farklılıklarıyla da ilişkili olması mümkündür (Murray ve diğerleri,
2007). Murray ve arkadaşları (2007) sosyo-ekonomik düzeyin karar alma tarzıyla güçlü bir
şekilde ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.Düşük gelirli ve eğitim düzeyi düşük olan
insanların, ortak karar alma modeline dâhil olma olasılıklarının daha düşük olduğu ve daha
çokpaternalizm veya tüketim modeli çerçevesinde doktorları ile karar alacakları
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düşünülmektedir (Caruso, 2017; Loignon ve diğerleri, 2015; Dehlendorf ve diğerleri, 2017;
Mercer ve diğerleri, 2016).
SONUÇ
Bu çalışmada doktor hasta iletişiminde sosyal gradyan ile ilgili temel kavramlar ve bu konuda
yapılan araştırmalar değerlendirilmiştir. Daha önce yapılan araştırmalara dayanarak doktorun,
hastanın sosyal statüsüne göre farklı iletişim kurabildiğini ve hastaların da sosyal sınıflarına
göre farklı bir iletişim tarzı benimseyebildiklerini söylemek mümkündür. Bu farklılıkların
sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımdaki mevcut
engellerini daha da artırdığı düşünülmektedir. Doktorun iletişim davranışının hastanın iletişim
tarzı ve kişisel veya sosyal özellikleriyle ilişkili olduğu bulgusu, doktorun günlük
uygulamaları için önemli etkilere sahiptir.
Doktorların, tıbbi görüşmelerde özellikle sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı olan hastaların
farklılıkları konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. Doktorların bu hastalara karşı
tutumlarına dikkat etmeleri önemlidir ve duygularının davranışlarını nasıl etkilediğinin ve
bunun sonucunda hastalar tarafından nasıl algılandıklarının farkında olmaları gerekmektedir.
Bilinçli veya bilinçsiz stereotiplerin, davranışlarını etkileyebileceğini dikkate
almalıdırlar.Doktorlar, hastalarınısorunlarını tartışmaya ve soru sormaya teşvik etmeli ve aktif
olarak dinlemelidirler.İletişimbecerileri ve tutum eğitimi, bu sorunları iyileştirmek için uzun
vadede çözüm sağlayacak önemli bir araç olabilir. Diğer yandan hastaların öz yeterlik
konusunda güçlendirilmesi ve endişelerini ve tercihlerini nasıl ifade edebileceklerini
öğrenmeleri önemlidir. Eğitim düzeyi düşük hastaların tıbbi karar alma sürecine katılımını
artıracak müdahalelerin iyi bir araç olduğu ve sağlık sonuçlarında ölçülebilir ve klinik açıdan
önemli iyileşmeler sağlayacağı düşünülmektedir. Doktorların, hasta katılımını kolaylaştıran
ve engelleyen süreçlerianlayarak, hastalarına tıbbi görüşmelerde daha etkin bir şekilde
katılmalarına yardımcı olmak için kendi iletişim ve günlük uygulamalarınauyarlamaları
beklenmektedir.
Gelecek araştırmalarda sosyoekonomik yönden dezavantajlı hastalarınve onlara hizmet sunan
doktorların doktor-hasta iletişimini algılamalarına yönelik çalışmaların sağlıkta
sosyoekonomik eşitsizliklerin üstesinden gelmede önemli çıkarımlar sağlayabileceği
düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI
Ahmet Güven
Özet
Yerel yönetimler içinde önemli bir bölümü belediyeler oluşturmaktadır. Yerel düzeyde hizmet sunan bu
birimlerde çalışan personelin bir kısmı seçimle, bir kısmı ise atamayla göreve gelmektedir. Karma bir örgüt
çalışma yapısına sahip olan bu birimlerin görevlerini yerine getirmede örgütsel bağlılık düzeyleri bu nedenle
önemli bir yere sahiptir. Belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde işlerine duydukları tatmin
düzeyinin önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. İş tatmin düzeyi yüksek olan çalışanlardan oluşan
belediyelerde örgütsel bağlılığında yüksek olması, dolayısıyla hizmet sunumunda çalışanlardan daha yüksek
performans beklenmektedir. Bu çalışmanın amacını belediye personelinin iş doyum düzeyleri ile örgütsel
bağlılıkları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını tespit etmek oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında Türkiye
de 81 il belediyesinde görev yapan belediye personeli üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma
sonuçları iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde bir ilişkiyi ortaya koymuştur. Çalışanların
demografik özellikleriyle örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
test etmeye yönelik T testi ve Anova Analizlerine yer verilmiştir. Analiz sonucunda örgütün ileri yaştaki
personelinin genç çalışanlara göre daha fazla örgütsel bağlılık algısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: iş tatmini, örgütsel bağlılık, belediye, belediye personeli, personel algısı

JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT PERCEPTION
OF STAFF WORKING IN MUNICIPALITIES IN TURKEY
Abstract
Municipalities constitute an important part of local governments. Some of the personnel working in
these units, which provide services at the local level, are elected and some are appointed by appointment.
Therefore, the organizational commitment levels of these units, which have a mixed organizational structure,
have an important place in fulfilling their duties. It is thought that the satisfaction level of the municipal
employees with their work on the level of organizational commitment is an important factor. The high level of
organizational commitment in municipalities consisting of employees with a high level of job satisfaction,
therefore, higher performance is expected from employees in service delivery. The purpose of this study is to
determine whether there is a relationship between the job satisfaction levels of the municipal staff and their
organizational commitment. Under this purpose, Turkey has also conducted a field study on 81 municipal staff
working in the city council. The results of the research revealed a positive relationship between job satisfaction
and organizational commitment. T test and Anova Analyzes were used to test whether there is a significant
difference between the demographic characteristics of the employees and organizational commitment and job
satisfaction levels. As a result of the analysis, it was concluded that the senior staff of the organization have a
higher perception of organizational commitment than young employees.
Keywords: job satisfaction, organizational commitment, municipality, municipal staff, perception of
staff
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1.Giriş
Yerel düzeyde hizmet sunan kurumların başında gelen belediyelerin hizmet kaliteleri
çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılık düzeyleriyle paraleldir. Bir belediye çalışanı ne
kadar işinden tatmin olmuşsa o düzeyde örgütüne olan bağlılığı artmakta ve dolayısıyla
çalışmalarında daha gayretli olmaktadır. İş tatmini konusu literatürde oldukça geniş yer bulan,
üzerinde çok sayıda araştırma yapılan bir konudur. Belediye çalışanları üzerinde iş tatmini
konusunun ele alınması, siyasi bir yapıya sahip olan bu birimlerde çalışan ve genellikle atama
usulü ile işbaşına gelen belediye çalışanlarının performanslarına etkisini incelemek açısından
önem arz etmektedir. Kurum çalışanlarının yüksek performans sergilemelerinde işlerinden
duydukları tatmin düzeyinin büyük önemi bulunmaktadır. Tatmin düzeyi yüksek personelden
oluşan kurumların örgütsel bağlarının güçlü olması beklenmektedir. Güçlü örgütsel bağlar
hizmet kalitesini ve verimini artıran bir unsur olarak kabul görmektedir. Bu nedenle iş tatmini
yüksek, örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan belediyelerin daha başarılı hizmet
sunması beklenirken tam tersi durumda iş tatmini düşük, örgütsel bağlılığı zayıf bir belediye
çalışanının istenilen düzeyde kaliteli ve verimli hizmet sunması beklenmemektedir. Bu
çalışmada Türkiye’de il belediyelerinde görev yapan belediye personelinin iş tatmin düzeyleri
ve örgütsel bağlılık konusundaki algılarını ölçmeye yönelik bir alan araştırmasına yer
verilerek, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın belediye çalışanlarının performansı üzerine olan
etkisi değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
2. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık
İş tatmini ve örgütsel bağlılık konusuyla alakalı hem özel sektör hem de kamu
sektöründe çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Örgütsel bağlılığın artmasında iş
tatminin önemli bir unsur olduğu yapılan birçok çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu
çalışmada iş tatmini ve örgütsel bağlılık konularının yerel idareler olan belediyelerdeki
durumu ele alınmaktadır.
2.1.İş Tatmini Kavramı
İnsanların hayatları boyunca yaşadıkları ortamdan zevk almaları, mutlu bir ömür
sürmeleri ve bunu çevreleriyle paylaşabilmeleri birey, toplum ve iş hayatı için son derece
önemli konudur (Taşlıyan vd, 2017: 111). İnsanların mutlu bir ömür geçirebilmeleri için
hayata karşı beklenti ve tatmin düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu açıdan
bakıldığında tatmin kavramının, bireylerin arzuladıkları bir şeyi elde etmesini, insanların
gönül doygunluğuna ulaşmasını ve bireysel ve toplumsal açıdan doyuma ulaşmak gibi
anlamları karşılamak için kullanılan bir kavram olduğu görülmektedir (Halsey, 1988: 884).
İnsana özgü bir durum olan tatmin olma duygusu ancak ilgili birey tarafından hissedilebilir ve
insanın iç huzura ulaşmasını sağlamada önemli bir kaynak olabilir (İşçan ve Sayın, 2010:
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198). Duygusal açıdan bireylerin hayata pozitif bakmalarını ve hayatın bir anlamı olduğunun
bilincinde olarak çevreleriyle huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerine katkı sağlayan tatmin
kavramı literatürde özellikle örgüt çalışanlarının işlerinden tatmin olma düzeyleri üzerinde
durmaktadır. İnsanların hayatlarının büyük bir bölümünü iş ortamında geçirdiği
düşünüldüğünde bu durum çokta şaşırtıcı değildir. Ayrıca bireylerin iş hayatlarındaki tatmin
düzeylerinin kişilerin genel hayatları üzerine büyük bir etkide bulunduğu göz önüne
alındığında iş tatminine yönelik çalışmaların ön plana çıkma gerekçesi de daha kolay
anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere mal ve hizmet üretim sürecinde kullanılan insan kaynağı kurumların en
önemli unsuru olarak kabul görmektedir (Soysal vd, 2017: 243). Örgütlerin insan unsurunu en
verimli şekilde kullanabilmesi için örgüt yönetimine önemli görevler düşürmektedir. Örgütün
genel amaçlarıyla örgüt çalışanlarının kişisel amaçlarının en ideal şekilde karşılanması örgüt
çalışanlarının işlerine karşı yüksek tatmin sağlamalarına bağlıdır. Bu durumun farkında olan
yöneticiler çalışanlarının iş tatmin düzeylerini artırmak için yoğun çaba sarf etmek
durumunda kalmaktadır. İş tatmini konusunda literatürde çok sayıda tanıma yer verildiği
görülmektedir. Bu tanımlarda iş tatmini; “kişinin iş deneyimlerini değerlendirme sonuçları
hakkındaki memnuniyet veya işle ilgili olumlu duygu beslemesi” (Erdil ve Keskin, 2003: 14),
şeklinde ele alınırken, başka bir tanımda iş tatmini genel olarak bireyin yaptığı işe ve işinin
çeşitli unsurlarına karşı duygu ve davranışların hepsi ifade eden bir anlama geldiği
görülmektedir (Çarıkçı ve Oksay, 2004: 158). İş tatmininin, insanların işine ve iş ortamına
ilişkin beklenti düzeyindeki duygu, düşünce ve eğilimleri ile gerçekleşen sonuçlar arasında
yaptığı karşılaştırmaların bireyler üzerinde bıraktığı intiba olarak kabul edildiği de
görülmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 695). Erdoğan (1999: 231) iş tatminini; “bireylerin iş
tecrübelerinin sonucunda meydana gelen olumlu ruh hali” olarak ele alırken, Spector (1996:
6-7) iş tatminini “en basit haliyle bireylerin işinden hoşlanma derecesidir” şeklinde
tanımlamaktadır. Yine Schneider ve Snyder (1975: 318) tarafından iş tatmini, işte mevcut
şartların bireysel değerlendirilmesi veya bir iş sahibi olmanın neticesi olarak ortaya çıkan
sonuçlar üzerinden tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Başka bir tanımda iş tatminin,
bireylerde, iş hayatı veya söz konusu birey ile çalıştığı iş yeri şartları arasındaki uyumun bir
neticesi olarak ortaya çıkan memnuniyet duygusu ve çalışanların işine karşı almış olduğu
pozitif bir tutum olarak ele alındığı görülmektedir (Ugboro ve Obeng, 2000: 254). İş
tatminini, çalışanlar açısından iş ortamında çalışanların iş başarısını artıran veya onları
başarıya ulaştıran, bireyin işini değerlendirmesinden kaynaklanan hoşa giden duygusal durum
olarak değerlendirilmek mümkündür (Schwepker, 2001: 41). İş tatmini, çalışanların örgütsel
davranışlarına olan etkileri dolayısıyla örgüt yönetimine sorunların çözümü konusunda yol
gösteren ve bu sayede örgütün amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda örgüte büyük yararlar
sağlayan bir konudur. Bu durum hem örgüt, hem de çalışanları açısından olumlu sonuçlar
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ortaya çıkarmaktadır (Erdil ve Keskin, 2003: 15). Bu nedenden dolayı iş tatmini örgüt
çalışanları ve işverenleri açısından, kurum içerisinde bireylerin davranışlarına doğrudan etki
etmesi sebebiyle önem arz eden bir kavram olarak kabul görmektedir (Baş, 2002: 19). Kısaca
iş tatmininin çalışanların işlerine karşı sergiledikleri tutum ve davranışları ifade ettiğini
söylemek mümkündür (Chen, 2006: 274). Bu kapsamda iş tatminin en önemli özelliğinin
bireylerin zihinsel faaliyetlerinden ziyade duygularına dayanan bir kavram olduğunu
söylemek mümkündür (İşçan ve Sayın, 2010: 198). İnsanların duygularıyla şekillenen
davranışları onların hem iş hayatına hem de gerçek yaşamlarına büyük etkilerde
bulunmaktadır. Örgüt çalışanlarının iş tatmin düzeylerinin yüksek olması öncelikle kişilerin
ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde pozitif yönde etkiler meydana getirirken beraberinde
gerçek hayatların da toplumsal huzur ve mutluluğun sağlanması açısından oldukça önemli bir
yere sahip olmaktadır (Poyraz ve Kama, 2008: 147).
2.2.Örgütsel Bağlılık Kavramı
Bağlılık bireylerin bir başka unsuru kabullenmeleri karşılığında onun istek ve
düşüncelerine sadık olması, benimsemesi, destek vermesi ve bunu yaparken de şikâyetçi
olmamasını ifade eden bir ruh halidir. Bağlılık kavramı toplum içinde genellikle eski söyleniş
biçimiyle sadakat ve sadık olma durumunu ifade etmektedir (Yenihan, 2014: 171). Toplumsal
içgüdünün duygusal açıdan dışa vurumunu ifade eden bağlılık, toplumun ve toplumsal
duygunun olduğu her yerde var olan bir kavramdır (Balay, 2000: 14). Bağlılık kavramı
bireyler arasında kişisel duygulardan kaynaklanarak görülebileceği gibi bir bireyin ya da bir
topluluğun başka bir topluluk ya da örgüte yönelik bağlılık hissetmesi şeklinde de görülmesi
mümkündür. Bireylere göre örgütlere duyulan bağlılığın etki alanının daha geniş olduğu
söylenebilir. Özellikle köklü ve büyük örgütlerin etki alanı göz önüne alındığında örgütsel
düzeydeki bağlılığın hem örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde hem de örgütün
etki altına aldığı çevre üzerinde önemli etkilere sahip olması beklenmektedir.
Örgütsel bağlılığın etki alanının geniş sonuçlar doğurması birçok örgüt tarafından
kendine bağlı çalışanların sayısını artırarak hedef ve amaçlarına ulaşmak için araştırmalar ve
politikalar geliştirmelerine yol açmaktadır. Çalışanlar açısından örgütsel bağlılık, örgütsel
etkinliği ve personelin iş tatminini etkilemekte, örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan
personelin, düşük olanlara oranla daha yüksek oranda kurumlarında kalma, kurumsal amaç ve
hedefler için daha çok çaba harcayarak, yüksek performans sergileme eğilimi gösterdikleri
görülmektedir (Poyraz ve Kama, 2008: 148). Örgütsel bağlılık, bir çalışanın kurumsal amaç
ve değerleri benimsemeye olan inancı ve örgüt yararına çaba harcama istekliliği olarak
tanımlanabilir (Ashford vd.,1989: 808). Leong ve arkadaşları (1996: 1348) örgütsel bağlılığı,
insanların belirli örgütlerle girdiği kimliksel birlik ve beraberlik ile bağlılığın birleşimi olarak
tanımlamaktadırlar. Davis ve Newstrom’a (1989: 179) göre ise örgütsel bağlılık, bireyin
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çalıştığı örgüt ile kurduğu kimliksel beraberliğin seviyesi ve içinde bulunduğun örgütün aktif
bir mensubu olama istekliğini ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık, çalışanların kurumlarına
karşı hissettikleri psikolojik bağlılıktır (Çekmecelioğlu, 2006: 153). Kuruma duyulan sadakat,
kurum için özveride bulunma isteği, kendini kuruma adama ve katılma gibi kavramlarla ifade
edilen örgütsel bağlılık, iş çevresine değer katan ve kurum üzerinde olumlu katkıları olan bir
unsur olarak kabul edilmektedir (Marciori ve Henkin, 2004: 353). Örgütsel anlamda kurumsal
hedef ve amaçlara ulaşarak gerçek başarıyı elde edebilmek, büyük ölçüde kurum
çalışanlarının örgütsel bağlılığıyla ilişkilendirilmektedir (Karataş ve Güleş, 2010: 76).
Örgütsel bağlılık konusunda yapılan çalışmalarda Meyer ve Allen (1984) tarafından
geliştirilen çok boyutlu örgütsel bağlılık modelinin araştırmalarda oldukça sık kullanıldığı ve
kabul gördüğü bilinmektedir (Çekmecelioğlu, 2006: 153). Allen ve Meyer (1990: 4)
tarafından geliştirilen ölçek ile örgütsel bağlılığın üç boyutu olan duygusal, devamlılık ve
normatif bağlılık incelemektedir. Meyer ve Allen (1991) örgütsel bağlılık üzerine geliştirdiği
modelinde duygusal bağlılık unsurunu, çalışanların örgüte olan duygusal ilgileri, örgüte
katılma ve örgütle özdeşleşme isteği olarak ifade etmektedir. Duygusal bağlılığı güçlü olan
personelin en önemli özelliğini gereksinimleri olduğu için değil, bunu istedikleri için örgütte
kalmaya devam etmeleri oluşturmaktadır (Zangaro, 2001: 15). Personelin örgütsel
bağlılıklarının yüksekliği veya düşüklüğü, örgüt içinde kalmak ya da ayrılmak konusundaki
kararlarında belirleyici bir etken olarak kabul görmektedir (Bayram, 2005: 125-126).
Personelin içinde bulunduğu örgüte yönelik olarak hissettiği duygusal bağlılık, personel ile
örgüt arasındaki karşılıklı bütünleşmeyi ortaya çıkarmaktadır. Devamlılık bağlılığında örgüt
personelinin örgütten ayrılmaları halinde karşı karşıya kalacağı ve ödeyeceği bedel konu
edilmektedir. Normatif bağlılıkta ise örgüt çalışanları için, kurumda çalışmak kendisi için bir
görev olarak algılanır ve bağlılık hissinin doğru olduğuna dair bir düşünce bulunmaktadır
(Yenihan, 2014:173).
2.3. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Belediye Personelinin Performansına Etkisi
Kurum çalışanlarının iş tatminlerinin ve işten ayrılma niyetlerinin işe bağlılıkları ve
performansları üzerinde belirleyici bir etken olduğu düşünülmektedir. Örgüt personelinin iş
ortamında karşı karşıya kaldığı olaylar karşısında yaşadığı iş tatmini sadece çalışanları değil
aynı zamanda kurumları üzerinde de bazı önemli etkiler ortaya çıkarmaktadır (Sökmen ve
Sezgin, 2017: 237-239). İş tatmininin örgüt çalışanlarının iş ve çalışma ortamından
bekledikleri ile algıladıkları durum arasındaki fark olduğu düşünüldüğünde (Cinel ve Özdaşlı,
2017: 734) örgütün çalışanlarına sunduğu olanaklar yanı sıra personelin sunulan imkanları
algılama ve değerlendirme derecesi de iş tatminini etkileyen önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik bir durum olan tatmin algısı üzerinde hem örgütün sunduğu
koşullar hem de çalışanların beklenti ve algı düzeyleri belirleyicidir. Personelin iş ortamında
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karşı karşıya kaldığı ve yaşadığı ortam işin niteliği ve beraberinde çalışanların kişilikleri,
örgüt kültürü, örgüt değerleri, fiziksel çalışma koşulları gibi unsurlar personelin iş tatminine
etki eden faktörlerin başında gelmektedir (Jennifer and Gareth, 2008: 85). Yine personelin
kurumda yaptığı iş, yapılan işin niteliğinin yanında, aldığı ücret miktarı, ast ve üstleri
kapsayan arkadaş çevresi ve resmi olamayan sosyal gruplarla paylaşımları ile personelin
işinde yükselme fırsatları, ödüller ve cezalar gibi uygulamalar çalışanların iş tatminini artıran
faktörler arasında gösterilmektedir (Luthans, 2011: 141). Örgüt personelinin iş tatmin
düzeyinin yüksek olması, personelin duygusal ve zihinsel olarak kendini mutlu ve huzurlu
hissetmesinin bir göstergesidir (Arslan ve Demir, 2017: 374). Kendini iyi hisseden personel
örgütsel beklentilere daha rahat ve doğru yanıtlar verebilir. Ayrıca bir örgüt çalışanının
işinden duyduğu tatmin düzeyi sadece örgüt içindeki motivasyonunu etkilemekle kalmaz
bireyin iş hayatı dışındaki yaşamı üzerinde de önemli etkilerde bulunabilir (Arslan ve Demir,
2017: 375).
Örgütler açısından da iş tatmininin önemli faydaları vardır. Örgüt içinde çalışanların
uygunsuz iş davranışlarının önüne geçilmesi, nitelikli personelin örgütte kalması, çalışanın
performansına bağlı olarak örgütsel etkinlik ve verimlikte artış ve personel tarafından yapılan
işin yapılan işi nitelikli olması gibi durumlar örgüt açısından iş tatmininin faydaları arasında
gösterilebilir (Poyraz ve Kama, 2008: 147). Bu sebepten dolayı personelin işinden tatmin
olması kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlığı açısından da oldukça önemli bir konu olup, örgüt
personelinden daha fazla faydalanmak adına örgütlerin çalışanlarını geliştirerek onların iş
tatminini arttırmak için yoğun çaba harcadıkları görülmektedir (Boymul ve Özeltürkay, 2017:
93). İş tatmini konusu günümüzde her dönemden daha fazla üzerinde durulan bir konu haline
gelmiştir.
İş tatmini hem işverenler hem de çalışanlar açısından örgütlerin üzerinde önemli
etkilere sebep olmuştur (Aziri, 2011: 84). Özellikle örgütsel bağlılık ve iş tatmini, örgütsel
etkililik, verimlilik ve iş performansı üzerinde önemli bir belirleyici olmuştur
(Çekmecelioğlu, 2006: 153). Örgütsel hedef ve amaçlar konusunda örgütsel bağlığı bulunan
çalışan örgütün en önemli kaynağını oluşturduğu düşünülmektedir (Chen, 2004; 438).
Çalışanlar üzerine yürütülen birçok araştırmada örgütsel bağlılık ve iş tatmini asında pozitif
yönlü bir ilişki olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bu araştırmalarda örgüt çalışanlarının, iş
tatmini yüksek çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının daha iyi olduğu, işi ile ilgili
görevleri daha çabuk yerine getirdiği, iş kazlarının daha az yaşanmasına ve iş ile ilgili, daha
az şikayet ettiklerini göstermektedir (Çekmecelioğlu, 2006: 158). Yine örgüt personelinin
yaptığı işten memnun olması ve iş becerilerinin yüksek olması durumunda, iş tatmini ile
verimlilik arasında ve dolaylı olarak çalışanların performansları arasında bir ilişki olduğu
görülmektedir (Mullins, 1993: 483). Özellikle örgütsel bağlılık ile ilgili olarak yapılan
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çalışmalarda iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu sonucunu
ortaya koyan çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir (Tekingündüz ve Tengilimoğlu, 2013:
80). Örgüt personelinin yaptığı iş sonucunda işine duyduğu tatmin artışı, çalışanın motivasyon
artışına neden olurken, verimlilik ve başarı ile sonuçlanmaktadır. Oysa işinden tatmin
olmayan bir personelin tatminsizliği kişide bir takım psikolojik sorunlar ortaya çıkararak,
çalışanın kendisine ve mensubu olduğu örgüte yabancılaşmasına kadar birçok olumsuz
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Karataş ve Güleş, 2010: 75). Bu nedenle örgütler çalıştırdıkları
personelden maksimum seviyede fayda sağlayabilmek için onların işlerinden tatmin
olmalarının önündeki engelleri gidererek uygun koşullar sağlamaları gerekmektedir.
Bireylerin iş tatmin düzeyleriyle çalıştıkları örgütlere olan bağlılıkları arasında
karşılıklı bir etkileşim olduğu bu alanda yapılan araştırmaların genel sonucudur. İş tatmini
örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilerken aynı şekilde örgütsel bağlılıkta iş tatminini aynı
yönde etkilediği bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle kurumlarında tatmin olan personel
örgütlerine daha çok bağlı olma eğilimine sahip olurken, tatminsiz çalışanlardan oluşan
örgütlerde ise, bu durumun çalışanlar ve örgüt açısından olumsuz sonuçları olduğu
görülmektedir (Poyraz ve Kama, 2008: 148). Örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki
örgütlerin başarılarında ve çalışanların performanslarında belirleyici bir etkendir. İş doyumu
yüksek personel içinde bulunduğu örgütü benimseyerek kendi hedef ve amaçları ile kurumun
hedef ve amaçlarını bağdaşlaştırarak kurumsal ve bireysel başarıya katkı sağlayacaktır
(Yenihan, 2014: 170). İnsan hayatının önemli bir bölümünü kapsayan çalışma yaşamının
çalışanlar üzerindeki memnuniyet ve tatmin düzeyi kişilerin örgüt dışında özel yaşamlarını da
etkilemektedir. İş tatmini sağlanmış personelin motivasyonu, işe bağlılıkları, performansları
ve verimlilikleri diğer çalışanlara göre daha yüksek olmaktadır (Boymul ve Özeltürkay, 2017:
93).
İster kamu ister özel sektör örgütleri olsun iş tatmini ve örgütsel bağlılık konusunun
örgütsel amaç ve hedeflere ulaşama konusunda örgüt yönetimi tarafından mutlaka göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu amaç dahilinde örgüt yönetiminin iş tatminini engelleyen
unsurları gidermesi örgüt çalışanlarının tatmin düzeylerini artıracak önlemlere kurumlarında
yer vererek hem bireysel açıdan çalışanlarının hem de örgütsel açıdan kurumun amaç ve
hedeflerine beraber ulaşmalıdırlar. Yerel birimler içinde önemli görevler üstlenen
belediyelerde çalışan personelin örgütsel bağlılığı ve iş tatmini konusu özel ve kamusal diğer
örgütlerde olduğu gibi üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Kamusal birimler
olan belediye teşkilatının idari yapısının seçim ve atamayla personel çalıştıran niteliği ve
hizmet sunumunun örgütten ziyade kendilerine oy veren yerel halka karşı yerine getiriliyor
olması ve belli dönemlerle görevlerinin sınırlandırılmış olması gibi nedenler belediyelerde
çalışan personelin verim ve performansını artırmak için çalışanların tatmin düzeylerinin
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yüksek tutulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu sebeple iş tatmininin, hem çalışanların
örgütsel bağlılıklarına hem de kişisel ve kurumsal performanslarının dolaylı olarak da
belediyelerin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olduğu
görülmektedir. Her ne kadar belediye personelinin öncelikli görevi belediye faaliyetlerinin
belediyenin amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde yürütülmesi olarak kabul görse de, asıl
görev alanı yerel düzeyde yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanması olduğu unutulmamalıdır.
Bu ihtiyaçların karşılanmasında bu birimler ellerindeki imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde
etkin ve verimli hizmet durumundadırlar (Güven, 2014: 109). Bu amaç kapsamında belediye
çalışanlarınca gerçekleştirilen yerel hizmetlerin sunumunda belediye çalışanlarından istenilen
başarı ve performansın gerçekleştirilebilmesi için çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık
düzeylerinin göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle bir kamu çalışanı olan belediye
personelinin iş tatminlerinin artması, örgütsel bağlılık, tükenmişlik, örgütsel güven, örgütsel
vatandaşlık, işten ayrılma niyeti gibi duygusal ve psikolojik olarak doğrudan çalışanları ve
onların performansını etkileyen konular üzerinde daha da ciddi durulması gerekmektedir
(Taşlıyan vd, 2017: 111). Yerel seçmenlerin beklentilerine uygun hizmet sunumu için
belediyelerin çalışanlarının performansını artırıcı onları işlerinde tatmin eden koşulları
çalışanlarına sunmaları örgütsel hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için zorunlu olacaktır.
Özellikle yeniden seçilmek isteyen belediye yöneticilerinin, halkın beklentilerine cevap
verebilen performansı yüksek çalışanlara olan ihtiyacı göz önüne alındığında çalışanlarının iş
tatmin düzeyi ve kurumsal bağlılıkları yüksek olan personellere daha çok ihtiyaç duyacağı
açıktır.
3. Yöntem
Bu çalışma, Türkiye’deki il belediyelerinde çalışan personeller üzerinde iş tatmin
düzeylerini belirleyen davranış kalıplarıyla, örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin
yönünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında veri toplama tekniği olarak
anket tekniğinden faydalanılmıştır. Hazırlanan anket 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
demografik bilgileri saptamaya yönelik ifadeler yer alırken ikinci bölümde Örgütsel bağlılığın
unsurlarını oluşturan duygusal, normatif ve zorunlu bağlılık faktörlerinin saptanmasına
yönelik anket soruları, Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık
ölçeğinden hareketle hazırlanan ankete uyarlanmıştır. İş tatmini ölçeğinde ise Cellucci ve
Devries (1978) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeğinden faydalanılmıştır. Ölçeklerdeki
ifadeler (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5)
Kesinlikle Katılıyorum şeklindeki beşli likert ölçeğine göre derecelenmiştir. SPSS 11.0
programı kullanılarak güvenilirlik analizi ve korelasyon analizine tabi tutularak
değerlendirilmiştir. Veriler Frekans, T Testi ve Anova analizleriyle değerlendirilmiştir.
Ölçeklere ilişkin güvenlik analizinde mobbing ölçeği için Croncbach Alpha Katsayısı 0,819
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olarak saptanmıştır. Örgütsel Bağlılık ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri ise 0,809
olarak hesaplanmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’de 81 il merkezinde görev yapan il
belediyelerinde çalışan idari personel oluşturmaktadır. Bu amaçla her ile belediyesine 30 adet
anket düşecek şekilde 2430 anket buralarda çalışan personele tesadüfi olarak dağıtılmış ve
681 adet anket sağlıklı ve tam doldurulmuş bir şekilde teslim alınmıştır. Araştırma ile
belediye çalışanlarının iş tatmin düzeylerinin demografik açıdan bir farklılığa sahip olup
olmadığı, “iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında ilişki bulunup bulunmadığı sorularına yanıt
aranmaktadır.
4.Bulgular ve Yorumlar
Tablo 1. Demografik Veriler

Yaş

Cinsiyet

Erkek

%
4

F
6

452

66,4

Kadın

229

33,6

Toplam

681

100,0

Hizmet Süresi

F

%

1-5

258

37,9

6-10

147

21,6

11-15

92

13,5

16-20

82

12,0

F

%

20-25

70

10,3

21-25

50

7,3

26-35

287

42,1

26+

52

7,6

36-45

201

29,5

Toplam

681

100,0

46+

123

18,1

Toplam

681

100,0

Tablo1 de yer alan demografik veriler incelendiğinde ankete yanıt veren 681 kişiden
%66.4’ünün erkek %33.6’sının kadın olduğu görülmektedir. Ankete katılanların yaş
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dağılımına bakıldığında 26-35 yaş aralığında yer alan %42.1’lik kişinin ankette en geniş yaş
aralığını oluşturduğu görülürken 20-25 yaş aralığında yer alan katılımcıların %10.3 ile son yaş
gurubunu oluşturduğu görülmektedir. Hizmet süresi acısından ankete katılanların dağılımına
bakıldığında %37.9 kişinin 1-5 yıl arası görev aralığında görev yaptığı görülürken 21-25 yıl
aralığında görev yapan çalışanların %7.3 olduğu saptanmıştır.

F

%

F

%

F

%

F

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

İFADELER

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 2. İş Tatmini Algısı İle İlgili Bazı İfadelere Katılım Oranı

%

F

%

Yaptığım iş
karşılığında
duyduğum başarı
hissi beni tatmin
etmektedir

213 31,3 278 40,8 91

13,4 75

11,0 24 3,5

Kendi
yeteneklerimi
kullanarak bir
şeyler yapabilmem
beni tatmin
etmektedir

231 33,9 302 44,3 63

9,3

8,7

Tek başıma
çalışma
olanağımın olması
beni tatmin
etmektedir

178 26,1 251 36,9 129 18,9 90

13,2 33 4,8

Amirlerin idari
becerisi beni
tatmin etmektedir

138 20,3 264 38,8 126 18,5 91

13,4 62 9,1

Yaptığım iş beni
tatmin etmektedir

178 26,1 271 39,8 125 18,4 74

10,9 33 4,8

59

26 3,8
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Yaptığım iş
karşısında aldığım
ücret beni tatmin
etmektedir

143 21,0 222 32,6 114 16,7 112 16,4 90 13,2

Tablo 2 incelendiğinde belediye personelinin iş tatmini algı düzeylerini belirlemeye
yönelik olarak ankete verdikleri yanıtlar içinde katılımcıların “Kendi yeteneklerimi kullanarak
bir şeyler yapabilmem beni tatmin etmektedir” adlı ifadeye %33.9 oranında kişinin kesinlikle
katılıyorum yanıtını verirken, “Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilmem beni
tatmin etmektedir” ifadesine %44.3 oranında katılımcının katılıyorum ifadesini yanıt olarak
verdiği görülmektedir. Bunların yanında “Yaptığım iş karşısında aldığım ücret beni tatmin
etmektedir” ifadesine katılımcıların 13.2’sinin kesinlikle katılmıyorum ifadesini işaretlediği
ve yine aynı ifadeye belediye personelinin %16.4 oranında katılıyorum seçeneğini
işaretledikleri görülmektedir.

F

%

F

%

F

%

F

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

İFADELER

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Algısı İle İlgili İfadelere Katılım Oranı

%

F

%

Çalışmakta olduğum
kurumda zaman
geçirmek beni çok
mutlu eder

174 25,6 286 42,0 106 15,6 76

11,2 39 5,7

Kendimi çalıştığım
kuruma ait
hissediyorum

173 25,4 271 39,8 119 17,5 77

11,3 41 6,0

Kendimi çalıştığım
kuruma duygusal
olarak bağlı
hissediyorum

155 22,8 248 36,4 136 20,0 99

14,5 43 6,3
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Şu anda çalıştığım
kurumdan ayrılacak
olsam hayatım altüst
olur

117 17,2 160 23,5 129 18,9 197 28,9 78 11,5

Fazla alternatifim
olmadığı için
çalıştığım kurumdan
ayrılmayı
düşünmüyorum

106 15,6 233 34,2 128 18,8 146 21,4 68 10,0

Kurumuma
kendimden o kadar
çok şey verdim ki,
buradan ayrılmayı
düşünemiyorum

118 17,3 200 29,4 150 22,0 156 22,9 57 8,4

Tablo 3 incelendiğinde belediye personelinin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeye
yönelik olarak ankete verdikleri yanıtlar içinde katılımcıların “Çalışmakta olduğum kurumda
zaman geçirmek beni çok mutlu eder” adlı ifadeye %25.6 oranında kişinin kesinlikle
katılıyorum yanıtını verirken, yine aynı ifadeye belediye personelinin %42.0’nın katılıyorum
ifadesini yanıt olarak verdiği görülmektedir. Bunların yanında “Şu anda çalıştığım kurumdan
ayrılacak olsam hayatım altüst olur” ifadesine katılımcıların 11.5’nin kesinlikle katılmıyorum
ifadesini işaretlediği ve “Şu anda çalıştığım kurumdan ayrılacak olsam hayatım altüst olur”
ifadesine %28.9 oranında katılımcının işaretlediği görülmektedir.
Araştırmaya katılan katılımcıların iş tatmini ve örgütsel bağlılık ifadelerine verdiği
yanıtların ortalamaları alınarak bu iki grup arasında ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik
yapılan Korelasyon analizine göre iş tatmini algısıyla örgütsel bağlılık düzeyi ifadeleri
arasında 0.01 anlamlık düzeyinde (,648) pozitif bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuca göre
belediye çalışanlarının iş tatmini algısıyla örgütsel bağlılık algı düzeylerinin aynı yönde
ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık ve iş tatmini algı
düzeyleriyle yaşları, cinsiyetleri ve kurumda hizmet süreleri açısından bir farklılık ortaya
çıkıp çıkarmadığını test etmeye yönelik T testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Anova
analizine göre 0.05 anlamlılık düzeyinde (,022) düzeyinde 26-35 yaş aralığında bulunan
çalışanlar ile 46+ yaş aralıklarında bulunanlar arasında örgütsel bağlılık algıları açısından
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlara göre genç çalışanların iş tatmini konusunda
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diğer çalışanlardan daha fazla oranda örgütsel bağlılık algısına sahip oldukları ve 46+ yaş
üzeri çalışanların örgütsel bağlılık algılarının genç çalışanlara göre daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Ancak yapılan diğer testlerde anlamlı bir sonuca rastlanamamıştır.
5.Sonuç
İş tatmini örgütle alakalı çalışmalarda en fazla araştırılan konular arasında
gelmektedir. Örgütlerin nihai amaçlarına ulaşmada insan kaynaklarından maksimum
faydalanabilmeleri tatmin düzeyi yüksek çalışanlarına bağlıdır. İşini severek yapan, iş
ortamında çalışma koşullarından memnun olan personelin dolaylı olarak iş veriminin artması
beklenmektedir. Bu durumda işini severek yapan personeller örgütsel amaçlara daha etkin
ulaşma konusunda örgüte büyük katkılar sağlamaktadır. Tersi bir durum da ise örgütsel
amaçların gerçekleşmesinde bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. İş tatmini ile
örgütsel bağlılık arasında benzer yönde bir eğilim olduğu görülmektedir. Örgüt çalışanlarının
örgütsel bağlılıklarıyla iş tatmin düzeylerinin paralel yönde olduğu literatürde yer alan pek
çok çalışmada test edilmiştir. Bir örgüt çalışanı ne düzeyde işinde tatminse o düzeyde örgütsel
bağlılığa sahip olurken, örgüt personelinin örgütsel bağlılık düzeyi artıkça da iş tatmin
düzeyinin artığı görülmektedir. Yerel yönetim birimleri olan belediyelerde de iş tatmini ve
örgütsel bağlılık konusu özel ve kamusal birçok kurumda olduğu gibi önemli bir yere sahiptir.
İdari ve görevsel yapılarında atama ve seçim unsurunun ön plana çıktığı ve hizmetleri
doğrudan kendine oy veren yerel halka sunan bu birimlerde çalışan personelin iş tatmin
düzeyi ve örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olması kendilerinden beklenen hizmet
kalitesi ve iş performansına olumlu katkılar sağlayabilir. Bu durumu ortaya koymak amacıyla
yürütülen çalışmada belediye çalışanlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılık algıları arasında
pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. İş tatmini konusunun çalışanlar tarafından
özellikle örgütsel amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu
ortaya konulurken bu durumun örgütsel bağlılığın artırılmasında da önemli bir araç olduğu
görülmektedir. Yapılan araştırmada iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki yanında
çalışanların cinsiyet ve kurumda geçirdikleri hizmet süresine göre bir anlamlı bir farklılık
oluşup oluşmadığı incelenmiştir. Bu incelemeye göre çalışanların cinsiyet ve kurumda
geçirdikleri hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bunun yanında
kurum çalışanlarının yaşları (genç ya da ileri yaşta olmasına göre) örgütsel bağlılık açısından
anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur.
Belediyelerde örgütsel bağlılığın artırılmasında iş tatmini unsuruna gerekli özenin
gösterilmesinin belediyelerin örgütsel amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine olumlu katkı
sağlayacağı düşünülebilir. Yerel halka karşı öncelikle sorumlu olan belediye yönetiminin
sonraki seçimleri kazanabilmesi halkın beklentilerine uygun kaliteli ve istenilen düzeyde
hizmet sunumuna bağlıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde belediye yönetiminin
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çalışanlarının iş tatmin düzeylerini artıracak ortamı sağlaması bu yöne personel politikaları
geliştirmesi önemlidir. Aksi durumda hem çalışanlarının örgütsel bağlılığını kaybetme hem
de seçimlerde oy kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu olacaktır.
Diğer örgütlerden farklı olan belediyeler özellikle diğer kamu örgütlerinde olduğu gibi
kurumsal amaçlara ulaşılamaması halinde dahi ciddi yaptırımlarla karşılaşmama
güvencesinden yoksundurlar. Halka karşı sorumlulukları belediyelerin önce çalışanlarını
örgütsel amaçları etrafında kenetlemeleri ki buda örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeylerinin
yüksek tutulmasını zorunlu hale getirmektedir.
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M.ÖII. BİN’DETEKSTİLDE KULLANILAN AĞIRŞAKLAR
(ARKELOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)1
Hülya Karaoğlan
Özet
İlk çağ insanının dokuma sektöründe kullandıkları malzemeler pişmiş toprak taş ve kemikten yapılan
ağırşaklar; dokumatezgâh ağırlıkları, mekikler dokuma tarakları,tezgâhlar ve iğlerdir.Çalışmayakonu olan
ağırşaklar;ip üretimi için kullanılan pişmiş topraktan ve ya kemikten yapılmış iğin ucuna takılarak,
bükümü uzatmaya ve çekmeye yardımcı olan aletlerdir. Kumaş üretimi için ipe büküm veren bu aletler
dünyanın pek çok yerinde arkeolojik kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılmış ve çıkarılmaya devam
edilmektedir.Bu ağırşaklar farklı büyüklük form ve üzerindeki bezemelerle dikkat çekmektedirler.
Günümüzdeki tekstilin ve konfeksiyon endüstrilerinin ulaştığı teknoloji inanılmaz bir hal almıştır. Zararlı
ışınları vücuda geçirmeyecek bir şekilde üretilen bakır lifler,
kumaşların ışığa göre renk
değiştirebiliyorolması ütü istemeyen leke tutmayan, terlemeyi önleyen kumaşların günlük hayatta
kullanılıyor olmasıendüstrinin hızla yol aldığını göstermektedir. Bu çalışmada 21.yy da bu duruma gelmiş
olan tekstilin barınma karnını doyurma ve örtünme derdinden başka derdi olmayan ilkel insanların ip
üretiminde kullandığı ağırşakların kullanım yöntemleri, özelliklerini, dokumadaki yerini, arkeolojik
buluntuları örnek göstererek anlatılmıştır
Anahtar kelimeler: Ağırşak, Arkeoloji, İp, M.Ö II.Bin, Tekstil.

SPİNDLES USED İN TEXTİLE BC 2000
(IN THE LİGHT OF ARCHAEOLOGİCAL FİNDİNGS)
Abstract
Spindlesmade from terra cotta stones and bone materials used by the early age people in the weavings
ector; Weaving counterweights, shuttle weaving combs, looms and spindles. Spindle whorls subject to
work; The yare tools that help to stretch and pull the bend by attaching it tothe tip of the needle made
from baked clayor bone, which is used for production. Inmanyparts of the world archaeological
excavations have been brought to the surface and are being continued to be removed. These spindles are
attracted by different sizes and shapes. Thetechnology that textile and apparel industries today has
achieved has become incredible. Copper fibers produced in such a way that harmful rays do not pass
through the body, the fact that the fabrics can change color according to the light, the anti-stain, antiperspirant fabricsare used in daily life informs that the industry is movin grapidly. In this study, the
methods of using the spindle whorls, which are used by the non-indigenous primitive people othert

Bu makale yazarın Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya Ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalında “SeyitömerHöyüğü’nde Bulunan M.Ö. II. Bin’e Ait Dokumacılıkla İlgili
Buluntular” isimli, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir. Ayrıca; 17.04.2017 tarihinde
Macaristan’da düzenlenen INTERNATIONALCONGRESS ON AFRO-EURASIANRESEARCH II,
isimli,sempozyumunda bildiri olarak sunulmuş ve özet bildiri olarak yayımlanmıştır.
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hansaturating and covering, are explained by showing the place of the textile, archaeological finds as an
example.
Keywords: Spindle Whorl, Archeology, Rope, BCII.Bin, Textile.

GİRİŞ
İlk insanların karınlarını doyurmak temel telaşlarıydı. Bu sebeple güçlükle avladıkları
hayvanların etlerini tükettikten sonra; iklim şartlarından korunmak için örtünme derdine
düştüler. Bunun için ise yine avladıkları hayvanların derilerini kullandıkları
düşünülmektedir.Hayvanların kalan kemiklerini basit aletler yaparak zaman zaman süs
eşyası olarak kullandıklarını da arkeolojik buluntulardan anlamaktayız.
Daha konforlusuna ulaşmak insanoğlunun yaradılışında vardır. Hayvan derilerini
örtünmek bir süre sonra rahatsızlık vermeye başladı. Bir yandan barınaklar yaparak
küçük topluluklarda yaşamaya başlaması, çanak çömlek yapmak, bitki yetiştirmek,
hayvan evcilleştirmekle uğraşırken; diğer yandan da çalılara takılan ve avladıkları
hayvan yünlerinden önce kabaca keçe yapmayı öğrendi. Tarihteki ilk ip hayvan
bağırsakları ve hayvan tendonlarıdır. Her zaman daha iyisine ulaşmak isteyen insanoğlu
zaman içerisinde bitki liflerini ve çalılara takılıp kopan hayvan yünlerini bükerek ilk ip
üretimine başlamışlardır. Bu süreçte de ağırşakları keşfetmiştir (Karaoğlan, 2016: 146).
Dünyanın her yerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucu ele geçirilen buluntular arasında
sayısı her gün daha da artan ağırşaklar gün yüzüne çıkarılmaktadır. Zaten tarih
öncesinde kullanılan gün yüzüne çıkarılmış aletler günümüzde kullanılan modern
aletlerle karşılaştırılarak kullanılma amaçları anlaşılmaktadır. Anadolu’da bazı kırsal
köylerde öreke adı verilen ip eğirme teknikleri hala kullanılmaktadır.
Bu çalışmada tekstil tarihinin ilk aletleri olan ağırşak ve iğ kullanımını, ağırşakların
form özelliklerini, M.Ö. II. Bin Anadolu’sun da ki arkeolojik buluntularda ele geçirilen
ağırşak ve iğ örneklerinden bahsedilecektir.
AĞIRŞAKLAR
Tekstil ürünün imalâtı için dokuma, dokumanın yapılması için ipe gereksinim vardır.
Dokuma işlemi ip üretmekle başlar. Dokuma dünyanın en eski endüstriyel sanatıdır
(Karahan ve Mangut, 2006:1).İlk eğirmenin, liflerin önceleri iki el arasında sonraları ise
yuvarlağa yakın bir taş ile diz üzerinde ovuşturularak yapıldığı tahmin edilmektedir.
İnsanoğlu bir süre sonra ipin ucuna taş bağlayıp bükmeyi denedi. Fakat bu yöntemlerle
yapılan iplerin boyu kısa olmakta uzatmak içinse ekleme yöntemi kullanılmaktaydı. Bu
şekilde ip elde etmek zahmetliydi ve zaman alıyordu. Her dönemde en iyiyi arayan
insanoğlu bir süre sonra kaliteyi ve artan ip ihtiyacına cevap vermek için taş yerine ağaç
kullanıldı. Böylece ilk iğler icat edildi(Yağan, 1978:11). İğ ağaçtan yapılmış, ortaya
doğru genişleyen uçları ince bir araçtı. (Crewe, 1998: 5-7).
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İğ iki kısımdan oluşur. Birinci kısım ucu çentikli veya çengelli çubuktur. Bu çubuğa ip
sarılır. İkinci kısım ise çubuğa takılan ağırşaktır. Ağırşak gövdeye ağırlık vermesi
içindir (Resim.1). (Aytaç, 1982: 5;) (Gönül, 1966: 8
İğVe Ağırşakların İp Üretimindeki Yeri
İpliğe bükümü muntazam olarak verilebilmesi için ahşap, kemik veya madenden
yapılan iğlere ağırşak takılır (Aytaç, 1982: 3). Ağırşak aynı zamanda yün veya iplik
eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç,
taş veya kemik parça, teker biçiminde yassı nesne olarak tanımlanır.
(Resim.2).(http://www.tdk.gov.tr).

İp eğirmek için önce ham lifi yani sümeği elde bükme (burma) işi yapılır. Bu şekilde
elde edilen iplik iğ çubuğunun ucuna yapılan çentiğe ya da çengele takılır veya ilmek
atılır. Daha sonra iğ aşağı sarkıtılırken el yardımıyla da hızla döndürülür. İğ çocukların
oynadığı topacın hareketine benzer şekilde hızlı bir hareketle çevrilerek döndürülüp
salınır. Bu şekilde iğe dönüş hızı kazandırılır. Bu hareketin elde edilmesiyle birlikte
diğer elde tutulan lif sağılarak iplik haline getirilir. Eller aynı zamanda ham maddeden
çıkan lifi destekler ve iğ dönerken ipi büker (Aytaç, 1982:5; Gönül, 1966: 88). Aynı
zamanda da ipin düzgün olmasını ve kalınlığını ayarlar (Barber, 1991: 41). Bu işleme
“bükümleme” veya “eğirme” denir. Elde edilen ipliğe de “bükümlü iplik” denir
(Doniert; Evely, 2000: 489). Eğirme, teknik olarak hem döndürmeyi hem de çekmeyi
kapsar (Barber, 1991: 41).
İğlerin tablalı ve tablasız olanları vardır. Tabla ile kullanılan iğler genellikle ince ip
eğirmede kullanılır. Bu iğler hafiftirler ve ağırşakları iğin alt kısmındadır.Tablası küçük
olduğundan devri hareketi fazladır. Bu nedenle iplik istenilen incelikte bükülebilir.
Ağırşak iğin ucunda ağırlık sağlayarak ipi aşağı çekmeye yarar.
Ağırşaklar iğin alt ve orta kısmında da yer alabilir. Bunun nedeni eğirmenin nasıl
yapıldığı ile ilgilidir(Crewe, 1998:5-7).Ağırşak iğin alt uç kısmına yerleştirilmiş ise,
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eğrilecek yün ya da ketenin iğin ucuna bağlanması ile birlikte dikey tutularak
parmaklarla inceltilen ipin hızlı bir şekilde sürekli olarak çevrilmesi ile ip olur. İğ
eğrilen malzeme ile dolduktan sonra ipin alt kısmında bulunan ağırşak çıkartılır ve
eğrilmiş olan malzeme yumak yapılır. Eğer ağırşak iğin üst uç kısmına takılırsa iğ diz
üzerinde çevrilerek iplik bükülür.(Tamsü ve Akça, 2002: 203). Ağırşak iğin üst
kısmında ise buna “öreke” denir(Crewe, 1998:5-7).
Ağırşağın iğ üzerindeki yeri ipin büküm kalitesini etkilemez. Büküm standardını
etkileyen faktör ağırşaktır. Ağırşağın ağırlığı çapının genişliğinin oluşturduğu işlevsellik
en önemli özelliktir(Barber, 1991: 52; Evely, 2000: 488-489).
Ağırşakların görevi, ağırlık sağlayıp devri hareketi temin ederek,(Gönül, 1966: 88)ipi
gergin tutmak ve gerekli olan bir büküm normunu sağlamaktır. Bu nedenle ipi iğ
üzerine sarmak gerekmektedir. İğe takılan ağırlık olarak kullanılan ortası delik teker
şeklindeki ağırşağın kullanılma nedeni budur. Ağırşak, böylece istenilen ip kalitesinin
elde edilmesini sağlar (Nixon, 1999: 561). Eğirme ustalık işidir. Alışık bir el hem hızlı
ve hem de ince ip eğirir (Gönül, 1966: 88).
Ağırşak, bükümü uzatmaya ve çekmeye yardımcı olan iğ üzerinde ekstra ağırlık
sağlamak için düzen teker olarak işlev görür. Saatte 50-100 m arasında ip üretilebilir, bu
üretim miktarı istenilen büküm standardına, ipin cinsine, kullanılacağı alana bağlı
olarak değişir. İpler eğirmedeki büküm yönüyle ayrılır. “Z” büküm iğ soltarafa
döndürülmesi ile “S” bükümse iğin sağ tarafa döndürülmesi ile oluşur.(Evely,
2000:489).
İlk dokuma Neolitik dönemde önce bitkilerin örülmesiyle başlamıştır. Neolitik dönem
insanı bitkilerin saplarıyla sepet, halat hasır gibi gündelik hayatta kullandıkları eşyaları
örmüşlerdir. Mısır’da bulunan günümüzden 10.000 yıl öncesine ait sepetler, (Broudy,
1979:87)Anadolu’da da Çayönü evlerinin toprak taban üzerindeki saptanan hasır
kalıntıları bu durumu kanıtlayan izlerdir(Çambel, vd., 1989:69-70).
Arkeolojik kazılar sonucu Neolitik devire ait iplik elde etmede kullanılan iğlerin, kil,
taş, kemikten yapılan ağırşak ve dokuma tezgâh ağırlıklarının ortaya çıkarılması o
dönemdeki insanların dokumacılık yaptığının kanıtlarıdır(Ş.Yağan, 1978:10).
M.Ö.2.bin Ege Bölgesi’nde kumaş yapımında kullanılan lifler, yün ve ketendir (Burke,
2000:4).
Yün ve keten farklı metotlar uygulanarak sümek aşamasına getirildikten sonra ipe
dönüştürme işlemlerinde aynı yöntem ve aletler kullanılmaktadır (Tütüncüler, 2005:25).
Tarih öncesi dönemlerde, ip için kaliteli yünün hangi koyun cinsinden sağlanacağının
bilindiğini gösteren arkeolojik kalıntı Doğu İran’da Tepe Serab’ta ki pişmiş topraktan
yapılmış koyun figürinidir. Bu figürine göre, yöre insanınınM.Ö.5000’lerde yün elde
edeceği koyun cinsini bildiği anlaşılmaktadır(Barber1991:24). Bu buluntuyla ketenin
evcilleştirilmesinden binlerce yıl sonra yününden ip yapılabilen koyunlarındiğer koyun
cinslerinden ayrılarak beslendiklerini ortaya koymaktadır (Burke, 2000:5).

153

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528 X İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız –Türk Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

İğ ve Ağırşak Kullanımı
Günümüzde de halen kullanılmakta olan en ilkel şekilde yapılan yün eğirme işlemi
Neolitik çağlarda da aynı yöntemle kullanılmış olmalıdır. Eğirme işleminin basamakları
şöyledir.
Dokuma için elverişli uzunluğa sahip olmayan yün, keten ve pamuk gibi doğal lifler
eğirerek uzun lifler elde edilmelidir. Bunun için koyundan kesilerek ayrılan yün yıkanır.
Yün tokaçla döve döve pislikten arındırıldıktan sonra taşların, damların üzerine serilip
kurutulur. El yapımı yün tarağı ile taranır ve kabartılır.Kabartılan yün 3-4 cm çapında
sağa ya da sola çevrilerek hafifçe bükülür. Yünün uç kısmı 1 cm çapında ince bir
şekilde bükülür. Eğrilecek yün bileğe sarılır; inceltilen ip ise işaret parmağına sarılır.
Yünün ucu istenilen incelikte elle bükülerek iğ çubuğu ile ağırşaktan geçirilerek
kancaya sarılacak boyda iplik haline getirilir. Ucu, iğ çubuğuna bağlanıp tepelik
ortasındaki kancaya takılır. El parmakları yardımıyla işaret parmağına sarılı olan yün
yavaş yavaş istenilen iplik kalınlığını sağlayacak şekilde 10- 15 cm boyunda inceltilir.
Bu işlem sırasında iğ ağırlık yapmasın için kemere ya da koltuk altına sıkıştırılır;
oturuluyorsa yere konur. Daha sonra iplik haline gelmiş bölümden tutulur. İğ, iği tutan
el yardımıyla aşağıya doğru itilerek döndürülür ve boşluğa bırakılır. Böylece hız
kazanarak dönen iğ, inceltilen yünü iplik haline getirir. Kancadan çıkarılan ip ağırşak
altına sarılır, ucu kancadan geçirilerek işlem tekrar edilir (Aslan, 2007:19).
M.Ö II. BİN’DE ANADOLU’DA TEKSTİL İLE İLGİLİ ARKEOLOJİK
BULUNTULAR
Ağırşaklarla İlgili Buluntular
Anadolu’da arkeolojik kazılar sonucu hemen hemen her bölgede ve her dönemde çok
sayıda ağırşaklar ele geçmektedir(Karaoğlan, 2010: 24).
Anadolu’da Çatal Höyük’ün Neolitik tabakalarından çıkarılmış ağırşaklar kilden ağırşak
şeklinde şekillendirilmiş fakat pişirilmemiş çeşitli kalite ve formlarda yapılmış
durumdadırlar(Mellaart, 1962:56).
Anadolu’da dokuma yapıldığına dair izler taşıyan yerleşimlerden biri Hacılar’dır.
Pişmiş topraktan yapılmış ağırşaklar Hacılar’da Geç Neolitik döneme tarihlenen VI.
Tabakadan ele geçirilmiştir (Joukowsky, 1986:431).
Mersin-Yumuktepe yerleşmesinin, Neolitik ve Kalkolitik tabakalarında ağırşaklar,
dokuma ağırlıkları, kemik ya da boynuzdan yapılmış iğneler bulunmuştur.Bu objeler
tarımla geçimini sağlayan halkın dokumacılıkta yaptığını gösterir. SamsunDündartepe’de de Kalkolitik döneme tarihlenen ağırşak ve ağırlıklar
bulunmuştur(Kınal, 1998:14-19-27).
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Kuruçay’ın Erken Kalkolitik Çağ’a ait 12 ve 8. katlarında, geviş getiren hayvanlara ait
femurların kesilip düzeltilmesiyle yapılan ortaları delik, konik biçimli ağırşaklar ele
geçmiştir (Duru, 1996 :55).
Kuruçay, Beycesultan, Aphrodisias gibi önemli Erken Tunç Çağ yerleşimlerinin
Kalkolitik Çağ’a ait tabakalarından, sonraki dönemin öncüleri olan ağırşaklar ortaya
çıkarılmıştır. Anadolu Kalkolitik Çağ ağırşakları üzerinde, çanak çömleklerde ve
mühürlerde olduğu gibi iç içe daireler halinde spiral motiflerle ya da birbirine paralel
hatlarla yapılmış çizgi bezemeler görülür(Kınal, 1998:31).
Anadolu’da M.Ö.3.binden itibaren hemen hemen her yerleşim yerinde yoğun olarak
bulunan ağırşaklar yerleşimlerdeki ip ihtiyacının arttığını ve ihtiyaç fazlasından
kaynaklanan üretime geçilmiş olabileceğini göstermektedir. Tunç çağlarında
Anadolu’da yoğun olarak ele geçen pişmiş topraktan yapılan ağırşakların yanında,
seramik parçalarının şekillendirilmesiyle yapılan ağırşaklarda ele geçmiştir.TroyaII’de
sayıları 10000’e varan ağırşaklar ele geçmiştir. Anadolu’da Erken Tunç dönem
yerleşimlerinin çoğunda ip eğirmede kullanılan aletlerin yanında dokumanın
yapıldığınıgösteren ağırlık, makara, tarak gibi diğer buluntularda ele geçmiştir(Barber,
1991:51). Liman Tepe yerleşiminin II-V. tabakalarla temsil edilen OTÇ'nda höyük
kısmı atölyeler semti olarak kullanılmıştır. Bu alanda ele geçirilen çok sayıda dokuma
tezgâhı ağırlığı ve ağırşak, dokumacılıkta kullanılan kemik aletler, ele
geçirilmiştir(Erkanal ve Günel, 1995: 266-267).
Anadolu’da Şarhöyük’teOTÇ’na tarihlendirilen pişmiş toprak büyük boy (5cm-8,5cm)
dokuma ağırşakları ele geçmiştir(Darga, 1994:487).
Anadolu’da önemli bir Tunç Çağı yerleşimi olan Kütahya SeyitömerHöyük’te çeşitli
form ve bezemelerle süslü çok sayıda ağırşak ve ağırlıklar çıkarılmıştır (Bilgen,
2009:71-88).
Çine-tepecik 2013 yılı kazılarında Tunç Çağı tabakalarında dokuma endüstrisine
yönelik bir kullanıma sahip olduğunu ve atölye ya da atölyeler mahallesi olarak
açıklanabileceğini buluntulara rastlanmıştır(Günel ve Sevinç, 2015:288).
Kumaş ve ip ile ilgili buluntular
Anadolu’daki eğrilmiş ipin en erken izlerinde Çayönü Tepesi’nde rastlanır. Bu izler ise
M.Ö.7.bine tarihlendirilmiştir(Özdoğan ve Başgelen, 1999:55).Çatalhöyük’te bulunan
eğrilmiş ipe örnek ise VI. tabakada ele geçmiş ve M.Ö.6.bine
tarihlendirilmiştir(Mellaart, 2003:171).
Dokuma hususunda ilk başlangıcının Geç PaleolitikDönem’de Avrupa’da başladığı ve
bükme, file örme, örgü kıvırma gibi tekniklerin kullanıldığı söylenebilir.(Özay, 2001:5).
Günümüze ulaşan en eski dokuma örneği M.Ö.7.bine tarihlenen Ölüdeniz’de bir
mağarada bulunmuştur(Knapp, ve Bernard, 1991:31). Günümüze ulaşan eski
dokumaörnekleri olasılıkla cenaze törenlerinde yumuşak dokularından ayrılmış
cesetlerin kemiklerine sarılan dokumalardı(Barber, 1991:39). Anadolu’da da
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M.Ö.4.bine tarihlenen Kuruçay Höyük’te ele geçen çömlek mezarda kemiklere yapışık
bir kumaş parçası tespit edilmiştir(Duru, 1996: 24).
Doğu Çatal Höyük’te, Anadolu’nun ilk dokuma örnekleri ve ağırşakları ile
karşılaşıyoruz. Yangın geçirmiş mezarlardan kürk ve derinin yanında karbonlaşmış
kumaş parçaları da ele geçmiştir(Bigi, 2001:11-12).
2013 yılı Çatalhöyük kazılarının sonucunda en önemli keşiflerden biri de kuzeybatıdaki
gömütte bol miktarda kumaş parçaları bulunmasıdır. Mellart1960’lı yıllarda tekstil
bulmuştur, ancak bunun keten mi yün mü olduğu konusu bir ölçüde belirsiz kalmıştır.
Bu yeni dokuma buluntusu kesinlikle keten bitkisinden dokunmuştur ve oldukça özenli
bir işçiliğe sahiptir(Hodder, ve Özdöl:254).
Anadolu’da M.Ö.3.bine ait tekstil kalıntılarına örnek, Samsun-İkiztepe kazılarında ele
geçen silahlar üzerinde görülenler verilebilir(Bigi, 2001:11-12). Samsun Tekeköy’de
kimezarda kol kemiği üzerinde bulunmuş olan kamada seyrek dokunmuş kumaş izlerine
rastlanmıştır(Tütüncüler, 2006:142).Çorum-Resuloğlu’nda, ele geçen madeni
mezarhediyeleri üzerindeki kumaş kalıntıları ve izleri, ise M.Ö.3.binin son çeyreğine
tarihlenmiştir. Yapılan analiz sonucu kumaşın keten ipleriyle dokunduğu, ayrıca
boyandığı tespit edilmiştir. Kumaşın dokuma tekniği,ağırşaklı iğlerde eğrilen iplerin,
ağırlıklı-dikey dokuma tezgâhlarında düz-dokuma “bez” yapıldığını göstermektedir.
(Tütüncüler, 2006:139-147).Troya’nın M hazinesinden de karbonlaşmış tekstil parçası
ele geçmiştir(Schmidt,1902: s.244).Acemhöyük 1965 yılı kazı mevsiminde büyük
yanmış binada yer alan bir odadan, çeşitli eserlerin yanında kumaş parçaları
çıkarılmıştır. Bu buluntuların tarihi yazılı belgeleri destekleyen,eşzamanlı tarihe yani
M.Ö.19.18.yy. aittir(Özgüç, 1968: 19-21). Taban üstünde dağınık olarak, küçük parçalar
halinde ele geçirilen ketene benzeyen beyaz renkli bezin bir yüzüne altın iplikle koyu ve
açık mavi renkli fayans boncuklar işlenmiştir. Bez yangından kırışıklıkları ve katlarıyla
taşlaşmış bir halde olmasına rağmen koyu mavi ve açık mavi boncuklardan geometrik
desenlerin oluşturulduğu tahmin edilebilir durumdadır. Kumaştan kopmuş küçük halka
boncuklardan ise elbise süslerinin ölçülerini anlamak mümkündür (Özgüç,
1968:21).Fayans boncukların altınla işlenmesi, Acemhöyük parçalarının, ithal mallar
arasında, pahalı kumaşlardan birine ait olduğunu göstermiştir. Anadolu’da kumaş
izlerine çok eski zamanlarda rastlanmış olmasına rağmen, elbise üzerindeki bu türlü süs
parçalarına, ilk defa Acemhöyük’te Asur Ticaret Kolonileri Devrinde
karşılaşılmıştır(Özgüç, 1968:22).
Acemhöyük kazıların da Asur Ticaret Kolonileri Çağı 1. katına da odanın doğu duvarı
önünde dağılmış durumdaki kilden yapılmış, iyice pişirilmemiş koni biçimli 21 tezgâh
ağırlıklarının bulunması(Öztan, 2003:39-48) dokumanın yerel üretiminin yapıldığını
göstermektedir. Bu alan "dokuma evi" olarak isimlendirilmiştir.
Çorum Ortaköy’den “B” binasının depo yapısındaki küplerin ince dokunmuş bir kumaş
ile ağızlarının kapatıldığı ve küpün omuzlarına kadar uzandığı tespit edilmiştir (Süel,
1998:42). Bu örnek Hitit dönemi dokumasına ait günümüze gelen en önemli kalıntıdır.
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Son yıllarda Anadolu’ da Devret Höyük 2013 kazılarında Tunç Çağ’ına ait ağırşaklar ve
tezgâh ağırlıklarının yanı sıra; bronz iğnenin üst yarısına sarılmış ip, çömleğin ve bronz
baltası ve bronz testide dokuma kalıntıları görülmüştür. Bunlar ip eğirme, dikiş ve
dokuma ile ilgilidir (Türker: 2015:373).
İğ ile ilgili buluntular
Tasvir sanatında iğ ilk defa M.Ö.3.bin başlarına tarihlenen Mezopotamya’da
TellAgrab’da bulunan vazo üzerinde görülmektedir (Yalçın ve Karaoğlan, 2010: 20)
(Resim:3).

Arkeolojik kazılarda iğ ile ağırşağı bir arada bulmak zordur. Anadolu’da Troya II
tabakasın da “M hazinesinde” H.Schliemann ağaçtan yapılmış bir çubuğu yünlesarılmış
ve kömürleşmiş şekildeki kalıntılarını bulmuştur. W.Dörpfeld ise bir kemik çubuğu
ağırşakla birlikte bulmuştur(Dörpfeld, 1902: 390). Anadolu’da Eski Tunç Çağ’ına ait
yerleşimyerlerinde iğ örneklerine rastlanmıştır. Bu örneklerden biri Horoztepe’deki bir
mezarlıkta bulunan iki adet ağırşağı ortada olan iğdir. Saçın içinden eğrilmiş durumda
çıkarılan iğ dökümdür (ÖzgüçveAkok, 1958: 16. Lev.8, Res.2-3) (Resim:4).
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Antalya-Karataş kazılarından da küçük çift konik metal ağırşakla gümüş iğ, beraber
bulunmuştur(Mellınk, 1969: 323).Oymaağaç kazılarında ele geçmiş iki adet iğ de
madenidir(Özgüç, 1978: 31). İğ örneklerine Anadolu’da Alacahöyük (L ve H) kral
mezarlığında da rastlıyoruz. Bu örnekler bronzdur(Koşay, 1951.73). Anadolu’da M.Ö
800’lere tarihlenen Maraş’ta bulunmuş elinde iğ tutup eğirme yapan kadın tasviri
önemli bir kabartmadır(Bossert, 1942: 73). (Resim:5). M.Ö.7.yy. ait fildişinden
yapılmış yün eğiren genç kadın heykelciği Ephesos’da Artemis tapınağında
bulunmuştur. Heykelcik İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir(Akurgal, 2007:
(Lev.4.2).(Resim:6)

Yazılı belgelerdeki buluntular
M.Ö.2000 yıllarına ait Kültepe tabletlerinden Anadolu’da kumaş ticaretinin yaşandığını
öğrenilmektedir. Bu tabletlerde dokumanın nasıl yapıldığı, kumaşların isimleri ve
kaliteleri ile ilgili de önemli bilgiler vardır. Anadolu’da çok yaygın dokunan yünlü bir
kumaşın isminin Pirikannu olduğu bilinmektedir. Bu bilgilerden, M.Ö.2000 yıllarında
Anadolu’da ve ona yakın bölgelerde artık dokumacılığın bir sanayi haline geldiği
anlaşılmaktadır.(http://www.dokuma.org/dkmclk_trh.htm). Asurlu tüccarlar Anadolu’ya
Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda kalayın dışında tekstil ürünleri de getirmişlerdir.
Asurlu tüccarlar yerlilerin beğendikleri Babil dokumalarını satmaktaydı. Bazı dokuma
ürünleri tüccar aileler tarafından Asur’da üretilip, ailenin Anadolu’daki reisine
gönderilirdi (Özgüç, 2004: 10-14).
Kültepe vesikalarında Anadolu’ya dokuma gönderen 20 kadar bayandan
bahsedilmektedir. Bu bayanların en önemlisi tüccar Pušu-kēn’in karısı Lamassī’dir.
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Lamassī’nin, kocası Pušu-kēn’e yazdığı mektuplar bize tekstil ihracatıyla ilgili önemli
bilgiler vermektedir. BINIV,10,12-15’deLamassī, gönderdiği kumaşlar için(Günbattı,
1994: 74-75).
“…..Onlar çok küçük, iyi değil diyorsun; senin kendi arzun üzerine değil midir ki, ben
ölçüleri küçülttüm? Ve şimdi tekrar yazıp kumaşlarda yarım mina daha fazla yün
işlediyorsun. Pekâlâ, öle yaptım” diye yazmıştır.
Lamassī’nin mektuplarından, kumaşları en iyi şekilde dokuduğu ve başka işçi kadınlarla
bir ekip halinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Asur da üretilen kumaşların başında, kutanum
gelmektedir. Şehrinde pek çok kadının çeşitli kumaşlar imal ettikleri, belgelerden
öğrenilmektedir(Memiş, 2002: 74-75).
Asurluların Anadolu’ya çok çeşitli kumaşları getirdiklerini Kültepe metinlerinden
anlıyoruz. Bu kumaşlar isimleri yapıldıkları şehirlere göre ve zarif siyah gibi belirgin
özellikleriyle de adlandırılmıştırlar. Kumaş fiyatları ise o dönemde yarım sekel’den 2/3
mina’ya kadar değişmektedir(Özgüç,1968:21) Nitekim belgelerde yünler “kırmızı yün”,
“kızıl, kırmızısı yün”, “boyanmış yün” ve “yumuşak yün” şeklinde geçmektedir
(Özgüç,2005: 28).
Mezopotamya'da yazılan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından
Hammurabi Kanunun 274. maddesinde, meslek adamları arasında yer alan
dokumacıların emekleri karşılığı aldıkları ücret belirtilmiştir: “Eğer bir adam, bir
zanaatkârı kiralarsa emeğin karşılığı günde xx, 5 dane ağırlığında gümüş, bir keçecinin
emeği karşılığı 5 arpa danesi, bir kendir dokuyucusunun x arpa danesi gümüş emeği
karşılığı verilecektir”(Tosun ve Yalvaç: 1989: 210).Bu maddede dokunan malzemeler
arasında kendirin de yer aldığını göstermektedir.
Ayrıca Hammurabi Kanunu’nun 178-182 maddelerinde rahibelerin miras durumları ile
ilgili önemli hükümler de yer alır. Kanun § 178’de :
“Bir entum,birnāditum, bir SAL.ZİKRUM olsun, ona babası çeyiz verirken babası
öldüğünde tarlasını, bahçesini kardeşleri alacaktır. Ona (mirastan alacağı) hisse
değerikadar arpa, yağ ve yün tayınını verecekler ve onun gönlünü hoş edeceklerdir”.
Bir nāditumun çeyizinin söz konusu edildiği bir vesikada; Çeyiz olarak, 9 köle kız, 24
elbise, 42 örtü, mücevherat, mobilya, çanak-çömlek, dokuma eşyalar, inek ve koyun
zikredilmektedir(Kılıç ve Duymuş, 2009: 170). Bu dokuma ürünlerinin ve yünün
döneminde kıymetli materyaller olduğunu anlıyoruz.
Hitit çivi yazılı belgelerde dokumacılarla ilgili az sayıda da olsa bilgilere
rastlamaktayız. Bu belgelerde dokumacı sözcüğü LÚ (.MEŠ) UŠ. BAR ideogramıyla
gösterilmektedir. Çivi yazılı belgelerde dokumacı sözcüğünün idareci unvanıyla
kullanılmıştır(Yiğit, 2002:80-83).Tabletlerde kıyafet isimlerinin başında Sümerce
“TÚG” ifadesi bulunmaktadır. Kelimenin Akkadca karşılığı “Şubātum” dur(Goetze,
1955: 50).
M.Ö. II. Bin’de Anadolu’da kıyafetlerde farklı renklerin kullanıldığı hem tasvirli
eserlerden hem de yazılı metinlerden anlaşılabilmektedir. Maşat Höyük’ten ele geçen
bir tablette kıyafet renklerinin mevsimlere göre farklılık gösterdiği bilgisi
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bulunmaktadır. “Baharda beyaz kıyafetler giyersin, fakat sonbahar geldiğinde kırmızı
olanları giyersin” şeklindeki yazıya rastlanmıştır(Koca Gökçen, 2006:11).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Arkeoloji bilimi başlangıcından itibaren insanlık tarihinin verilerle öğrenilmesi
açısından önemli bir bilimdir.
Günümüz uygarlığının temel taşlarının atıldığı yer Anadolu’dur. Anadolu’da ortaya
çıkan kültürler başka yörelere yayılarak “küresel modeller” oluşturmuştur.
Anadolu topraklarımız “Neolitik Çağdan” günümüze insanlık tarihinin “ilk” izlerini
taşıyan , başkayerlerden çok daha görkemli izler, kalıntılar, eserler bırakmıştır.
Bu nedenle topraklarımızda barındırdığımız arkeolojik değerler, yalnızca ülkemizin
geçmişi için değil, tüm insanlığın ortak belleği açısından yadsınmaz bir öneme sahiptir.
Bu eserlerin müzelerde sergilenmesi kadar önemli diğer bir konudasessiz durumdaki
bilgiyi “etkin bilgiye” dönüştürmek, tüm insanlığın ve bilimin kullanımına sunmak
gelmektedir.
Bu çalışmalarla tekstil tarihin ilk materyalleri olan ağırşakların iğlerin Anadolu da ki
yoğunlukla karşılaşılması o yıllardaki tekstilin; günümüzde olduğu gibi M.Ö. ki
yıllarda da Anadolu’da önemli bir sanat olduğunu arkeolojik verilerden yararlanarak
anlatılmaya çalışıldı.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİNİN
BİREYSEL YÖNÜ: KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI1
Ahmet Kara Fatma Altınsoy
Özet
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde kariyer kararı yetkinlik beklentisini kişilik özellikleri ve benlik
saygısı açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın deseni ilişkisel desen olarak seçilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, yaşları 14 ile 17 arasında değişen (X ̅=15.02, Sd=.83) 221 lise öğrencisi
oluşturmuştur.Veri toplama aracı olarak, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği, Temel Kişilik Özellikleri
Ölçeği ve Kendine Saygı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde lise öğrencilerinin kişilik özelliklerinin ve benlik
saygısının kariyer karar yetkinlik beklentisini yordama gücünü ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analiz
tekniği tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarında kişilik özeliklerinden en çok sorumluluk daha sonra gelişime
açıklığının kariyer kararı yetkinlik beklentisinin anlamlı ve önemli yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca benlik
saygısının kariyer kararı yetkinlik beklentisinin anlamlı ve önemli yordayıcısı olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: kariyer kararı yetkinlik beklentisi, benlik saygısı, kişilik özellikleri, lise öğrencileri

INDIVIDUAL ASPECT OF CAREER DECISION MAKING SELF-EFFICACY ONHİGH
SCHOOL STUDENTS: PERSONALITY TRAITS AND SELF- ESTEEM
Abstract
The purpose of this research is to examine career decision making self-efficacy on high school students in
terms of personality traits and self-esteem. The study group consisted of 221 high school students aged between 14
and 17 years. Career Decision Making Self-Efficacy Scale, Basic Personality Characteristics Scale and Self - Esteem
Scale were applied as data collection tools. In the analysis of the data, the multiple regression analysis technique was
chosen. In the research results, it was determined that the most importantly significant factor is conscientiousness
and the second is developmental openness to predict high school students’ career decision making self-efficacy. It
has also been shown that self-esteem is a significant predictor of career decisıon making self-efficacy.
Key Words: career decision making self-efficacy, self-esteem, personality traits, high school

1
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Arş Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ahmetkara9126@gmail.com.
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1. Giriş
Yetkinlik beklentisi, Bandura’ın Sosyal Öğrenme Kuramında ilk olarak kullanılmıştır.
Yetkinlik beklentisi, bireyin sahip olduğu becerilerle neler yapabileceğine ilişkin inançları olarak
ifade edilmektedir (Bandura, 1997). Kariyer danışmanlığı alanında ise yetkinlik beklentisi Betz
ve Hackett (1981) tarafından ilk kez ele alınmıştır.Betz ve Hackett (1981) bu kavramı kariyer
kararı yetkinlik beklentisi olarak Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramının merkezine yerleştirmişlerdir.
Kariyer kararı yetkinlik beklentisi, bireyin kariyer seçimini yapabilme ve kariyer tercihleri ile
ilişkili kariyer gelişim görevlerini başarıyla yerine getirebileceklerine olan inançları olarak
tanımlanmaktadır (Taylor veBetz, 1983).Ayrıca kariyer kararı yetkinlik beklentisi kendini doğru
bir şekilde değerlendirebilme, mesleklerle ilgili bilgi toplama, amaç belirleme, kariyer planı
yapma ve problem çözme gibi beş önemli boyuttan oluşan bir yapı olarak değerlendirilmektedir
(Işık, 2010).
Alanyazında kariyer karar verme yetkinlik beklentisini etkileyen birtakım bireysel
faktörler vardır. Bu bireysel faktörlerden birisi de kişilik özelliğidir. Kişilik, bireyin doğuştan
sahip olduğu özellikleri ile yaşantı sonucu kazandığı ve onu diğerlerinden farklı kılan özelliklerin
tamamı olarak ifade edilmektedir (McCrae ve Costa, 1987). Kişilik özelikleri beş faktörlü kişilik
modelinde, dışa dönüklük, nevrotiklik, yumuşak başlılık, sorumluluk ve deneyime açıklık olarak
ele alınmaktadır(Costa&McCrae, 1992). Nevrotizm, kaygılı, güvensiz, kendine acıyan, duygusal
bireyler olmakla ruhsal patolojilere daha yatkın olan kişilik özelliğidir. Dışadönüklük, eğlenceyi
seven, konuşkan, sevecen ve sosyal bireyleri yansıtan kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır.
Deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip bireyler,meraklı, hayal gücü geniş ve özgürlükçü kişiler
olarak betimlenmektedir. Yumuşak başlılık kişilik özelliğinde olan bireyler uysal, güvenilir,
yardımsever ve kabul edici olduğu belirtilmektedir. Son olarak sorumluluk ise düzenli, disiplinli,
dikkati, çalışkan ve başarı yönelimli bireyler olarak değerlendirilmektedir (İnanç ve Yerlikaya,
2011). Öte yandan Aslan (2016) tarafından Türk kültürüne özgü kişilik özelliği ise dışa dönüklük,
sorumluluk, uyumluluk, duygusal tutarsızlık, gelişime açıklık ve olumsuz değerlik olmak üzere
altı boyutla açıklanmaktadır.
Kariyer karar verme yetkinlik beklentisini etkileyen diğer bireysel faktör ise benlik
saygısıdır. Benlik saygısı, bireyin kendisine karşı geliştirdiği olumlu veya olumsuz tutum olarak
ifade edilmektedir (Kundakçı, 2005). Ayrıca bireyin kendisini kabul etmesi, kendini sevmesi,
kendini onaylaması ve çevresinden kendisini değerli ve önemli olduğuyla ilgili duyumları alması
benlik saygısının yüksek olduğunu göstermektedir (Gürler, 2017). Ayrıca Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisinde üst sıralarda yer alan “saygı” kavram iki boyutu ile ön plana çıkmaktadır. İlk
boyutu bireyin başarılı ve yeterli algılama gereksinimi ve ikinci olarak da beğenilme ve saygı
duyulma gereksinimi olduğu vurgulanmaktadır (İnanç ve Yerlikaya, 2011).
Alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri
ele alan dolaylı araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin; Gushue, Scanlan, Pantzer ve Clarke (2006)
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tarafından kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile mesleki kimlik ve kariyer arama davranışları
arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Ayrıca Sarı ve Şahin (2014) araştırmalarında, lise son sınıf
öğrencilerinin mesleğe karar verme öz yeterlilikleri ile çok boyutlu mükemmeliyetçilik
arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bunun yanında Page, Bruch ve Haase (2008) tarafından olumlu
ve olumsuz mükemmeliyetçilik venevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık ve sorumluluk kişilik
özelliklerininkariyer karar verme yetkinliğini yordadığı ortaya konulmuştur.Sonuç olarak
alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler dolaylı
olarak ele alınmıştır. Öte yandan bu araştırmada bu ilişkiler doğrudan ele alınması açısından
alanyazındaki boşluğa önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile benlik saygısı arasındaki ilişkileri ele
alan dolaylı araştırmalar yer almaktadır. Örneğin; Patton, Bartrum ve Creed (2004) tarafından
lise öğrencilerinde benlik saygısı ile kariyer beklentileri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.
Güçray (2001) araştırmasında lise öğrencilerinde karar verme davranışları ile öz-saygı arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Sonuç olarak alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile benlik
saygısı arasındaki ilişkileri ele alan dolaylı araştırmalar mevcuttur.Ancak bu araştırmada bu
ilişkiler doğrudan ele alındığından dolayıalanyazına önemli katkısağlaması beklenmektedir.
Alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile ilgili araştırmalara bakıldığında
meslekler hakkında araştırma yapma davranışı (Blustein,1989); meslekleri araştırma ve mesleki
sorumluluk (Sullivan ve Mahalik, 2000); mesleki olgunluk (Anderson ve Brown, 1997); meslek
kararsızlığı (Betz, Klein ve Taylor 1996);denetim odağı ve sosyal destek (Işık, 2013); psikolojik
doğum sırası ve yaşam doyumu(Kırdök ve Alibekiroğlu, 2016); kariyer engelleri ve kariyer
uyumlulukları (Eryılmaz ve Kara, 2018) gibi değişkenlerle ilgili araştırmalar vardır. Sonuç olarak
alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi, kişilik özellikleri ve benlik saygısı değişkenlerinin
üçlü olarak birlikte yer aldığı araştırmalara rastlanmamıştır. Bu araştırmanın yapılması
alanyazındaki boşluğa dolduracağı düşünülmektedir.
Lise öğrencileri, mesleki gelişim dönemlerinden araştırma basamağında yer almaktadır
(Super, 1980). Bu basamakta yer alan lise öğrencilerden yapması beklenen birtakım mesleki
gelişim görevleri bulunmaktadır. Bu mesleki gelişim görevlerinden en önemlisi meslek seçimidir.
Meslek seçiminin nihai amacı, bireyin mutlu olabileceği bir geleceği oluşturmasıdır (Super,
1980). Bu geleceği oluştururken bireyin öncelikle kendini ve mesleğini tanıması önemlidir.
Bunun için birey, ilgi, yetenek, değer ve kişilik özellikleri açısından kendinideğerlendirebilmesi,
mesleğiyle ilgili bilgi toplaması, geleceğe yönelik planlar yapması, problem çözme ve
sorumluluk alma becerisi kazanması gerekmektedir. İşte bu nokta kariyer kararı yetkinlik
beklentisi önem arz etmektedir. Öte yandanSuper’ın yaşam boyu yaşam alanı kuramında benlik
kavramı meslek seçiminin merkezindedirSuper benlik kavramını, meslek seçiminin meslek adıyla
ifade edilmesi olarak açıklamaktadır (Super, 1980). Diğer bir deyişle, birey benliğine göre meslek
seçimi yapmaktadır. Bundan dolayılise öğrencileri mesleklerini seçerken önceliklemesleğe uygun
olup olmadıklarını araştırmaları gerekmektedir. Bunun için lise öğrencileri ilk olarak kişilik
özelliklerini ve benlik yapılarını keşfetmeleri son derece önemlidir.Çünkü kişilik özellikleri ve
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benlik yapısını keşfettikçe hem kendini hem de mesleği tanıması sağlanabilir Ayrıca kendini ve
mesleğini tanımasıyla birlikte kariyer gelişim görevlerini yerine getirebilmesi kolaylaşabilir.
Böylelikle kariyer gelişim görevlerini yerine getirdikçe kendine olan güven duygusu artabilir.
Sonuç olarak bu kendine güven duygusu kariyer kararı yetkinlik düzeyini olumlu etkileyebilir.
Bu olumlu etki sonucunda ise kendi kişilik ve benlik yapısına uygun meslek seçimi yapmasının
önünü açabilir. Sonuç olarak yukarıda anılan ihtiyaçları karşılamak için böyle bir araştırmanın
yapılması son derece önemlidir denilebilir. Öte yandanalanyazında kariyer kararı yetkinlik
beklentisi, kişilik özellikleri ve benlik saygısını ele alan araştırmaya rastlanmamıştır. Sonuç
olarak bu araştırmanım amacı, lise öğrencilerinde kariyer kararı yetkinlik beklentisini kişilik
özellikleri ve benlik saygısı açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın alt
amaçları aşağıda verilmiştir.
1. Lise öğrencilerinin temel kişilik özellikleri nasıldır?
2. Lise öğrencilerinin benlik saygıları ne düzeydedir?
3. Lise öğrencilerinin temel kişilik özellikleri, kariyer karar verme yetkinlik düzeylerini
anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
4. Lise öğrencilerinin benlik saygıları, kariyer karar verme yetkinlik düzeylerini anlamlı
bir şekilde yordamakta mıdır?
2. Yöntem
2.1 Araştırma Modeli
Bu araştırma, lise öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik beklentileri ile kişilik özellikleri
ve benlik saygıları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla ilişkisel desende yürütülmüştür.
Bu araştırmanın bağımlı değişkeni kariyer kararı yetkinlik beklentileri; bağımsız değişkenleri ise
kişilik özellikleri ve benlik saygılarıdır.
2.2 Çalışma Grubu
Çalışma grubuna uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 221 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışma
grubunuTürkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bulunan bir ildeki bir kamu lisesinde öğrenim gören
yaşları 14 ile 17 arasında değişen (X ̅=15.02, Sd=.83) 221 lise öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma
grubuna ait demografik veriler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. ÇalışmaGrubunun Demografik Özelliklerine ait Frekans ve Yüzde Dağılımları
Özellikler

1

2

Toplam

Cinsiyet

Kız

Erkek

-

n

109

112

221

%

49.3

50.7

100

10. sınıf

11. sınıf

-

Sınıf
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n

106

115

221

%

48

52

100

2.3 Veri Toplama Araçları
Araştırmada verilerin toplanmasında, çalışma grubunda belirtilen lise öğrencilerine; Kişisel
Bilgi Formu, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği, Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği ve
Kendine Saygı Ölçeği uygulanmıştır.
2.3.1 Kişisel Bilgi Formu
Çalışma katılımcıları hakkında bazı bilgileri içermektedir. Bunlar; cinsiyet (Kız-Erkek),
yaş, sınıf düzeylerine (10 ve 11. sınıf) ait özelliklerle ilgili bilgiler yer almaktadır.
2.3.2 Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği
Çalışmada kullanılan Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği (KKYBÖ-KF) Betz ve
arkadaşları (1996) tarafından geliştirilmiştir. Türk kültürüne uyarlama çalışması ise Işık (2010)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek, 5’li likert derecelendirme tipidir. Katılımcıların ölçek
maddelerinde ifade edilen görevleri yerine getirme konusunda kendilerine ne derecede
güvendiklerini belirlemek adına “hiç güvenmiyorum-çok güveniyorum” şeklinde değerlendirme
içermektedir. Ölçek toplamda 25 maddeden oluşmakta ve 5 boyut içermekle birlikte toplam bir
puan üzerinden de hesaplanabilmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan yüksek düzeydeki kariyer
kararı verme yetkinliğini ifade etmektedir. Ölçeğin, iç tutarlık katsayısı Cronbachalfa .88 olarak
bulunmuştur. Ayrıca test-tekrar-test yöntemi ile elde edilen değerin .81 olduğu belirtilmektedir.
Ölçeğin toplam varyansın %49 olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada ölçek toplam puan
üzerinden değerlendirilmiştir.
2.3.3 Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği
Çalışmada kullanılan Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) Gençöz ve Öncül
tarafından (2012) geliştirilmiştir. Ölçekte beş faktörlü kişilik boyutunun yanında olumsuz kişilik
özelliklerinin yansıtıldığı bir faktör daha eklenerek altı boyut elde edilmiştir. Ölçekte belirlenen 6
faktörde, en yüksek faktör yükü ile yüklenen sıfatlar arasından seçilen 47 adet sıfat ile Türk
kültürüne has Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği belirlenmiştir. Temel kişilik özellikleri ölçeğinde
8 sıfat ters maddedir. Ölçeğin boyutlarına göre Cronbach alfa güvenilirlik değerleri ise;
dışadönüklük (extraversiyon) (α = .89), sorumluluk (conscientiousness) (α = .85), uyumlulukgeçimlilik (agreeableness) (α = .85), duygusal tutarsızlık (neuroticism) (α = .83), gelişime
açıklık/akıl ( opennesstoexperience) (α = .80) ve olumsuz değerlik (negative valence) (α = .71)
şeklindedir.Ölçekte test-tekrar test güvenirliği açısından TKÖÖ’nün güvenirlik katsayıları 6
faktör için .71 ile .84 arasında değiştiği belirtilmektedir.
2.3.4 Kendine Saygı Ölçeği
Çalışmada kullanılan Kendine Saygı Ölçeği (KSÖ) Bogenç(1994) tarafından geliştirilmiştir.
Kendine Saygı Ölçeği, bireyin kendine olan saygı düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilip beşli
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likert tipi (1=hiçbir zaman / 5= her zaman) bir ölçektir. Ölçekte bulunana 15 madde olumlu, 5
madde olumsuz (3, 4, 6, 7 ve 12. maddeler) ifadeleri içermektedir. Yirmi maddelik ölçekten
alınacak en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100 şeklinde puanlanmaktadır. Ölçekten alınan
yüksek puan bireyin kendine saygı düzeyinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. KSÖ ölçeğin
yapı geçerliliği için yapılan faktör analizi sonucunda 20 maddenin tek bir faktörde toplandığı
belirtilmektedir. Ölçeğin toplam varyansın % 36.3’ünü açıkladığını ve Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı .81, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .84 olarak bulunduğu belirtilmektedir.
2.4 Verilerin Analizi
Verilerin analizindelise öğrencilerinde kişilik özelliklerinin ve benlik saygısının kariyer karar
yetkinlik beklentisini yordama gücünü ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon analizi tekniği
tercih edilmiştir. Ayrıca demografik veriler için betimsel istatistik yapılmıştır.
3. Bulgular
Bu araştırmada ilk olarak kişilik özellikleri, benlik saygısı ve kariyer kararı yetkinlik
beklentisinin betimsel istatistik sonuçları verilmektedir. İkinci olarak kişilik özellikleri, benlik
saygısı ve kariyer kararı yetkinlik beklentisi arasındaki çoklu regresyon analizi sonuçlarına
değinilmektedir.

Tablo 1. Betimsel İstatistik Sonuçları
DEĞİŞKENLER
KKYBTP
BSTP
Dışadönüklük
Sorumluluk
Uyumluluk
Duygusal Dengesizlik
Gelişime Açıklık
Olumsuz Değerlik

ORTALAMA
93.10
78.00
28.68
26.87
33.48
24.97
21.81
10.40

STANDART SAPMA
13.95
11.6
6.06
6.18
4.00
6.50
4.46
2.87

**KKYBTP: Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Toplam Puanı; **BSTP; Benlik Saygısı Toplam Puanı;
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Tablo 2. Çalışmadaki Değişkenler Arasındaki Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Araştırma bulguları incelendiğinde; kişilik özellikleri ve benlik saygısı ile kariyer kararı
yetkinlik beklentisi arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur [R=.68, R2=.47, F=26.97 p<.01].
KKYB
Dışa Dönüklük
Sorumluluk
Uyumluluk
Duygusal Dengesizlik
Gelişime Açıklık
Olumsuz Değerlik
Benlik Saygısı
n=221, R=.68, R2= .47, F=26.97
p<.05

B
.02
.54
.24
-.02
.41
.06
.49

SH
.01
.01
.02
.01
.02
.02
.01

β
.00
.24**
.07
-.01
.13*
.01
.41**

T
.01
4.13
1.2
-.02
2.03
.02
5.77

p
.87
.00
.23
.83
.04
.81
.00

Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde;
kişilik
özelliklerinden sorumluluk (β: .24) ve gelişime açıklık (β: .13) kariyer kararı yetkinlik beklentisi
üzerinde önemli bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (p<.05). Ayrıca benlik saygısı (β: .41)
kariyer kararı yetkinlik beklentisi üzerinde önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur (p<.01).
Sorumluluk, gelişime açıklık ve benlik saygısı, kariyer kararı yetkinlik beklentisine ait toplam
varsayın yaklaşık %47’sini açıklamaktadır. Sorumluluk, gelişime açıklık ve benlik saygısı ile
kariyer kararı yetkinlik beklentisi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır.
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4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırma, lise öğrencilerinde kişilik özelliklerinin ve benlik saygısının kariyer karar
yetkinlik beklentisini açıklama düzeyini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sonuçlarında kişilik özeliklerinden en çok sorumluluk daha sonra gelişime açıklığının kariyer
kararı yetkinlik beklentisinin anlamlı ve önemli yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
benlik saygısının kariyer kararı yetkinlik beklentisinin anlamlı ve önemli yordayıcısı olduğu
ortaya konulmuştur.
Bu araştırmanın birinci sonucunda, sorumluluk ve gelişime açıklık, kariyer karar yetkinlik
beklentisini anlamlı ve pozitif açıklayan kişilik özellikleridir. Alanyazın araştırmalarına
bakıldığında;Page,
Bruch ve Haase
(2008) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları
araştırmalarında, kariyer karar verme yetkinliğini açıklayan önemli kişilik özelliklerinevrotiklik,
dışa dönüklük, açıklık ve sorumluluk olarak bulunmuştur. Ayrıca Reed, Brunch ve Haase (2004)
araştırmalarında üniversite öğrencilerinin kariyer keşif öz yeterlilikleri ile kişilik özellikleri
arasında ilişkilere bakılmıştır. Araştırma sonuçlarında nevrotiklik, dışa dönüklük ve sorumluluk,
kariyer keşif öz yeterliliklerini açıklayan önemli kişilik özellikleri olduğu bulunmuştur. Bu
araştırmanın sonuçları alanyazındaki sonuçları doğrulamaktadır.
Bu ve diğer araştırma sonuçlarında; kariyer karar verme yetkinliğini açıklayan kişilik
özelliklerininsorumluluk ve gelişime açıklık olması sorumluluk ve gelişime açıklık bireylerin
sahip olduğu karakteristik özellikleriyle açıklamaktadır.Sorumlu bireyler, disiplinli, organize ve
başarılı yönelimli, çalışkan, dakik, hırslı ve azimli kişiler olarak tanımlanmaktadır (İnanç ve
Yerlikaya, 2011).Sorumluluğu yüksek olan bireyler üstlendiği işleri ve görevleri çok zor olsa bile
tamamlarlar ve yaptıklarının sonuçlarına katlanırlar. Bu bireyler yaşamın sorumluluğunu alma
konusunda kendilerine güveniler. Bu bireylerin yaşam sorumluluklarından biri de kariyer
gelişimleridir. Sorumlu bireyler, kariyer gelişim dönemlerindeki kariyer gelişim görevlerini
yerine getirdikçe kendilerine olan güven duyguları pekişmekte ve kariyer kararı yetkinlik
beklentileri artmaktadır. (Page, Bruch ve Haase, 2008). Öte yandan gelişime açık bireyler,
meraklı, hayal gücü geniş, özgürlükçü bireyler olarak betimlenmektedir(İnanç ve Yerlikaya,
2011). Ayrıca bu bireyler yukarıda anılan özelliklerini kariyer gelişimlerine de taşımaktadırlar
Diğer bir deyişle; gelişime açık bireyler, meraklı, hayal gücü geniş özelliklerine sahip olmaları,
kariyer gelişim süreçlerinde kendilerini doğru bir şekilde değerlendirebilmelerini, meslekleriyle
ilgili bilgi toplamalarını, amaç belirlemelerini, kariyer planı yapmalarını gibi kariyer görevlerini
yerine getirebilmelerini sağlamaktadır(Eryılmaz ve Kara, 2017). Sonuç olarak bu araştırmada yer
alan bireyler, sorumluluk ve gelişime açıklık kişilik özelliklerini kariyer gelişim süreçlerine
yansıtıp; kariyer görevlerini yerine getirebilmelerine yönelik güven duygusu kazanarak kariyer
kararı yetkinlik beklentilerinin arttığı şeklinde açıklanabilir.
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Bu araştırmanın ikinci sonucunda, benlik saygısı, kariyer karar yetkinlik beklentisini
anlamlı ve pozitif olarak açıklamaktadır. Alanyazında kariyer kararı yetkinlik beklentisi ile benlik
saygısı arasındaki ilişkileri inceleyen dolaylı araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin; Patton,
Bartrum ve Creed (2004) araştırmasında lise öğrencilerinde benlik saygısı ile kariyer keşfi ve
kariyer planı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Ayrıca Güçray (2001) lise öğrenciler üzerinde
araştırmasında, özsaygının artmasıyla karar verme davranışının arttığı sonucuna varılmıştır. Bu
sonuçlar, Super’ın Yaşam Boyu Yaşam Alanı Kuramıyla açıklanabilir. Super’ın Yaşam Boyu
Yaşam Alanı Kuramında, kariyer gelişimin temeli, mesleki benlik kavramın gelişimine dayanır
(Super, 1980). Bireyler, kariyer gelişimini yapılandırırken kendi rolleri, kişilik özellikleri ve
yeteneklerine ilişkin bakış açısı geliştirirler. Daha sonra kendi bakış açıları ile mesleklere özgü
bilgilerle bağlantılar kurarak kendi benlik kavramlarını (ilgilerini, yeteneklerini ve kişilik
özelliklerini) en iyi yansıtan ve ifade eden mesleği bulmaya çalışırlar. Ardından bireyler benlik
kavramlarına uygun bir meslek seçerler (Super, 1980).Sonuç olarak bu kuramda, benlik kavramın
gelişimi; kariyer gelişimi için önemli bir kaynaktır. Bu kaynağı kullanmak lise öğrencilerinin
kariyer kararı yetkinlik beklentilerini olumlu yönde etkilemektedir şeklinde değerlendirilebilir.
Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı öneriler getirilebilir.Sosyal Bilişsel Kariyer
Kuramında kariyer kararı yetkinlik beklentisinin dört kaynağı vardır. Bu dört kaynak, başarılı
kişisel performanslar, dolaylı öğrenme, sosyal ikna ve fizyolojik durum ve tepkilerdir(Betz ve
Hackett, 1981). Ayrıca kariyer kararı yetkinlik beklentisi, bireyin kendini doğru bir şekilde
değerlendirebilme, mesleklerle ilgili bilgi toplama, amaç belirleme, kariyer planı yapma ve
problem çözme olmak üzere beş boyutla açıklanmaktadır (Işık, 2010). Lise öğrencilerinin kariyer
kararı yetkinlik beklentilerinin arttırılmasına yönelik deneysel çalışmalar hazırlanırken yukarıda
anılan kariyer kararı yetkinlik beklentisinin dört kaynağı,kariyer kararı yetkinlik beklentisinin beş
boyutu ve bu araştırmanın sonuçlarından yararlanılabilir.Araştırmacılar tarafından önerilen
hipotetik temelli kariyer kararı yetkinlik beklentisinin kişilik özellikleri ve benlik yapısıyla
ilişkisi Şekil 1’de gösterilmektedir.
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Kişilik
özellikleri ve
benlik yapısını
ayrıştırması
Kişilik ve benlik
yapıısına uygun
meslek seçimi
yapması

Bireyin kendini
ve mesleğini
keşfetmesi

Kariyer gelişim
görevlerini
yerine getirmeye
hazır olması

Kendine olan
güven
duygusunun
artması
Kariyer kararı
yetkinlik
beklentisi
düzeyinin
yükselmesi

Şekil 1- Araştırmacılar tarafından önerilen hipotetik temelli kariyer kararı yetkinlik beklentisinin
kişilik özellikleri ve benlik yapısıyla ilişkisi

174

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Kaynakça
Anderson, S.,& Brown, C. (1997). Self-efficacy as a determinant of careermaturity in urban
andruralhighschoolseniors. Journal of CareerAssessment, 5(3), 305-315.
Aslan, D. M. (2016). Bağlanma stilleri ve kişilik özelliklerinin evlilik uyumu üzerindeki
etkilerinin araştırılması. Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifyingtheory of behavioralchange.
PsychologicalReview, 84, 191-215.
Betz, N. E. &Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self efficacy
expectationstoperceivedcareeroptions in collegewomen and men. Journal of
CounselingPsychology, 28, 399–410.
Betz, N. E.,Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the career
decision-making self-efficacy scale. Journal of CareerAssessment, 4(1), 47-57.
Blustein, D. L. (1989). The role of goalinstabilityandcareer self-efficacy in the career
explorationprocess. Journal of VocationalBehavior, 35(2), 194-203.
Betz, N. E.,Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short-form of careerdecision
making self-efficacy scale. Journal of CareerAssessment, 4, 47- 57.
Bogenç, A. (2005). Kendine saygı ölçeği. Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan
ÖlcmeAracları ve Programlar Dizisi, 1, 143-151
Costa, P. T.,&McCrae, R. R. (1992). Fourwaysfivefactorsare basic. Personality and
IndividualDifferences, 13(6), 653-665.
Creed, P. A.,Patton, W., &Bartrum, D. (2004). Internalandexternalbarriers, cognitivestyle,
andthecareerdevelopmentvariables of focusandindecision. Journal of careerdevelopment,
30(4), 277-294.
175

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Eryılmaz, A.,& Kara, A. (2017). Comparison of teachersandpre-service teachers with
respecttopersonalitytraits and career adaptability. International Journal of
Instruction, 10(1). 85-100.
Eryılmaz,

A.,

Kara,

A.

(2018).

Pre-service

teachers’

careeradaptabilities:

It’srelationshipswithcareerdecision making self-efficacyandcareerbarriers, International
Online Journal of EducationalSciences, 10(2), 235-244.
Gençöz, T.,& Öncül, Ö. (2012). Examination of personalitycharacteristics in a Turkishsample:
development

of

Basic

Personality

Traits

Inventory. The

Journal

of

general

psychology, 139(3), 194-216.
Güçray, S. S. (2001). Ergenlerde karar verme davranışlarının öz saygı ve problem çözme
becerileri algısı ile ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8),
106-121.
Gushue, G. V.,Clarke, C. P., Pantzer, K. M., &Scanlan, K. R. (2006). Self‐efficacy, perceptions
of barriers, vocationalidentity, andthecareerexplorationbehavior of Latino/a high school
students. TheCareer Development Quarterly, 54(4), 307-317.
Gürler (2017). Ergenlerde anne baba tutumları ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Ticaret

Üniversitesi, İstanbul.
Işık, E. (2010). Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite
öğrencilerinin

kariyer

kararı

yetkinlik

ve

mesleki

sonuç

beklenti

düzeylerine

etkisi.Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi,
Adana.
Işık, E. (2013). Mesleki sonuç beklentisinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve
denetim odağı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1419-1430.
İnanç, B. Y.,ve Yerlikaya, E. E. (2011). Kişilik kuramları,Pegem Akademi. Ankara.

176

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Kırdök, O.,veAlibekiroğlu, P. B. (2016). Üniversite öğrencilerinde psikolojik doğum sırası ve
yaşam doyumunun kariyer kararı yetkinlik beklentisini yordama gücünün incelenmesi.
Journal of International Social Research, 9(47), 497-503.
Kundakcı, A. H. (2005). Üniversite öğrencilerinin yeme tutumları, benlik algısı, vücut algısı ve
stres belirtileri açısından karşılaştırılması. Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mccrae, R. &Costa, P. T.,Jr. (1987). Validation of thefive-factor model of personalityacross
instrumentsandobservers. Journal of PersonalityandSocialPsychology, 52, 81-90.
Page, J.,Bruch, M.A. &Haase, R.F. (2008). Role of perfectionismandfive-factor model
traits in careerindecision. PersonalityandIndividualDifferences 45, 811–815.
Reed, M. B.,Bruch, M. A., &Haase, R. F. (2004). Five-factor model of personality and
careerexploration. Journal of CareerAssessment, 12, 223–238.
Sarı, S. V. ve Şahin, M. (2014). Lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe karar verme özyeterlilikleriniyordamadamükemmeliyetçilik özelliklerinin rolü. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 238-250.
Sullivan, K. R.,&Mahalik, J. R. (2000). Increasingcareer self‐efficacyfor women:
evaluating a groupıntervention. Journal of Counseling & Development, 78(1), 54-62.
Super, D. E. (1980). A life-span life-spaceapproachtocareerdevelopment. Journal of
VocationalBehavior, 16, 282-298.
Taylor, K. M. &Betz, N. E. (1983). Applications of self-efficacytheorytothe
understandingandtreatment of careerindecision.Journal of VocationalBehavior,
22, 63-81.

177

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

MEHMED MANSUR EFENDİ’NİN ERMENİ RAPORU VE DEĞERLENDİRMESİ
Akmandar DEMİRCİ
Özet
Tarihimize “Ermeni Meselesi” ya da “Ermeni Sorunu” olarak geçen ve günümüzde de varlığını
“Ermeni Soykırımı” olarak sürdüren, Batılı emperyalist devletlerin liderliğinde ve onların teşvikleri ile
başlayarak devam etmekte olan Anadolu toprakları üzerindeki Ermeni ihtirasları konusu çok işlene
gelmektedir. Bu meselenin tarihi literatüre girişi aşağıda da teferruatlı bir biçimde anlatılacak olduğu gibi,
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra olmuştur. Bu süreçten sonra bu meselenin git gide bir “devlet
meselesi” halini almasından itibaren adı geçen dönemde özellikle II. Abdülhamit zamanında meselenin
çözümlenmesi için Mabeyne birçok layiha ve raporlar sunulmuştur. Bunlardan birisi de ünlü Osmanlı müellif
ve bürokratlarından Mehmed Mansur Efendi’nin 7 Şaban 1310 ( 24 Şubat 1893) tarihli layihasıdır.
Mehmet Mansur Efendi layihasında, Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni olaylarının başlangıcını Yunan
İsyanlarına kadar götürerek, Ermenilere yeni okullar açma hakkının tanınmasını ve bu okullarda özellikle
Fransız papazların ders vermesine izin verilmesinin ileride gerçekleşecek olaylara zemin hazırladığını
söylemektedir.
Mehmet Mansur Efendi Ermeni coğrafyasını, Ermenilerin ruh durumlarını, daha sonra da büyük
devletlerin Ermeni politikalarını, birbirleriyle olan ilişkilerini bu devletlerin Ermenilere yaklaşım tarzlarını
belirttikten sonra Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmesi için izlemesi gereken politikayı tespit etmiştir.
Anahtar Kelimeler
Ermeniler, Ermeni Meselesi, II. Abdülhamid, layihalar, Mehmed Mansur Efendi.

ARMENIAN REPORT AND EVALUATION OF MEHMED MANSUR EFENDI
Abstract
Our history, "Armenian Question" or "Armenian Issue" its existence last, and today the "Armenian
Genocide" is continuing, under the leadership of the Western imperialist states and Armenian ambitionsissues
on the Anatolian lands continues, starting with the irincentivesare becoming very committed. The date of
entryin to the literature of this matter in a manner as will be described below also sophisticated, 1877-1878
was after the Ottoman-Russian War. After this process to go on a go of this issue, "state matter" In the last
period, especially since the name of the receiving state. Mabeyn several memorandum and reports are
presented to resolve the issue Abdülhamit II. One of these famous writers and bureaucrats of the Ottoman
Mehmed Efendi Mansur 7 Shaban 1310 (February 24 1893) is dated pleadings.
Mehmet Mansur Efendi pleadings, taking up to the start of the Armenian incidents in Ottoman
Empire, the Greekrevolt, which say that the Armenian to there cognition of the right to open news chools and
paved the way for particular events will occur in the future thatallowing theteaching of the French chaplain in
these schools.
Mehmet Mansur Efendi Armenian geography, Armenians mental status, then the largest state of
the Armenian policies, after specifying relationships of style approachto the Armenians of the sestates with
each other has identified the policies to follow to maintain the existence of the Ottoman Empire.
Keywords
Armenians, Armenian Question, Abdülhamid II, Pleadings, Mehmed Mansur Efendi.
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GİRİŞ
Daha önce Roma ve Bizans toprakları üzerinde ve hâkimiyeti altında yaşayan
Ermeniler, Türklerin Anadolu’yu fethetmeleri ile birlikte, Selçuklu ve Osmanlı toprakları
üzerinde ve onların hâkimiyeti altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hatta Anadolu’nun
fethinde Türklere yardımcı olmuşlardır. Bu dönemde Ermeniler Türklerle iç içe, yan yana ve
birlikte dostça yaşamışlardır. Ermeniler, Türk kültüründen etkilenmişler ve gönüllü olarak
Türkçe konuşmayı öğrenmişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin yenildiği 1877-1878 O s m a n l ı -Rus Savaşı’ndan sonra,Osmanlı
vatandaşı olan Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan Rus karargâhına gidip Grandük Nikola'ya
şu tekliflerde bulunmuştur: Doğu Anadolu'nun Ruslar tarafından işgali. Bu olmazsa
Ermenilere muhtariyet verilmesi, bu iki teklif de olmazsa Doğu Anadolu’da Ermeniler lehine
reform yapılması ve reformlar bitinceye kadar Rus işgalinin devam etmesi.1
İşte Türk-Ermeni dostluğunu bozan ilk önemli resmi ve diplomatik adım bu olmuştur.
Hangi gerekçe ile olursa olsun hiçbir devlet, hiçbir kanun Nerses’in kendi devleti aleyhine
düşmandan talepte bulunmasını hoş karşılamaz. Bu hareketin adına en hafif ifade ile“ihanet”
denir. İlk iki teklifi Grandük Nikola bile ağır bularak reddetmiş ve sadece sonuncu maddeyi,
1878 Ayastefanos Antlaşması’nın 16. Maddesine koydurmuştur. Düşman generalinin bile
Osmanlı’ya reva görmediği bu iki teklifi, Osmanlı tebaası ve Ermeni Cemaatinin dini lideri
Patrik Nerses’in yapmış olması, Ermeni Sorununun içyüzünü açıklamaya yetmektedir.Patrik
Nerses, yaptığı bu ihanetle de yetinmeyerek, ayrıca Piskopos Kirimyan ve kendi sekreteri
Minas Çeraz’ı Ermenilerin temsilcisi olarak kongreye katılmak üzere Berlin’e yolladı.
Kirimyan, Berlin’den önce Roma’ya, Paris’e ve Londra’ya uğramış, Osmanlı Devleti’nin
aleyhinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur. Buarada, Piskopos Narbeyde, Rusya’nın
desteğini temin için, Saint Petersburg’a uğradıktan sonra Berlin’e gitmesini söylemiştir.
Sonuçta Kirimyan ve Narbey, Berlin Antlaşmasının 61.Maddesiyle sadece Doğu Anadolu’da
ıslahat yapılmasını sağlayabilmişlerdir. Böylece büyük hayallerle gittikleri Berlin’den
umduklarını bulamadan geri dönmüşlerdir.2
Osmanlı Devleti’nin en kritik anında ve Şark Meselesinin halledilebilecek bir noktaya
geldiği bir sırada, Ermeni patriğinin ve cemaatinin gayretlerine, diplomatik faaliyetlerine ve
ayrıca Londra’nın,özellikle Başbakan Gladstone’un desteğine rağmen Ermeni istekleri kabul
edilmemiştir. Yalnızca Ermeni azınlığı lehine imtiyaz verilmesi ve ıslahat yapılması

1

Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 1878-1897, İstanbul 1986, s. 3 vd.

2

Bayram Kodaman, Ermeni Macerası, Isparta 2001, s. 4.
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istenmiştir. Buna rağmen, Ermeniler, şanslarını zorlayarak tarihi, coğrafi, siyasi ve sosyal
koşulları ters yüz etmeye çalışmışlardır.
Başta Patrikhane ve Kiliseler olmak üzere, diğer bütün dini kurum ve kuruluşlar yine
başta Patrik Nerses, Piskoposlardan Kirimyan ve Narbey olmak üzere her seviyedeki din
adamlarının faaliyetlerine rağmen, 1878 Berlin Kongresi’nde arzu edilen bağımsız
Ermenistan hedefine varılamamıştır. Bunu Ermenilerde anlamış olmalıdır ki, 1880’lerden
sonra dini örgütler ve din adamları destek kuvveti olarak arka planda kalmayı, sivil, siyasi
ve milli teşkilatları ve kişileri ön plana çıkarmayı kararlaştırmışlardır. Nitekim 1887 Hınçak
Cemiyeti, 1890’da Taşnak Cemiyeti kuruldu.Ayrıca gazete ve dergiler, yani basın yoluyla
propaganda devreye sokuldu. 1890’dan itibaren de silahlı çeteler, terör örgütleri ve silahlı
propaganda eylemleri faaliyete geçti.3
Bu Ermeni faaliyetlerinin önlenmesi için II. Abdülhamit’e birçok layiha sunulmuştur.
Bunlardan birisi de Şura-yı Devlet üyesinden Mehmed Mansur Efendi’nin layihasıdır.
1. MEHMED MANSUR EFENDİ
Maârif ve hamiyyet erbabından çalışkan bir zât olup mektep muallimlerinden olan
babası Kolonyalı Abdullah Efendi'nin Manastır'da muallimliği esnasında Manastır'da
doğmuştur. İlk tahsîlini ikmalden sonra İstanbul'a gelerek Rumca ile eski Yunan dilini
bilmesinden dolayı Bâb-ı ÂlîTerceme Odasına me'mur oldu. Bu sıradaİngiliz meşhur
şarkiyatcısı Redhause'dan Fransızca’yı tahsîl ettiği gibi biraz da İngilizce öğrendi. Resmî
me'muriyeti esnasında yükselerek Devlet Şûrası âza muavinliğine tâyin olunmuştur. Bu
me'muriyette iken emekliliğe ayrılarak Gebze'de oturmağa başlamıştır. 1314 (1897) tarihinde
vefat edip ÇobanMustafaPaşa Camii kapısı karşısında defnedildi. Avrupa'nın gelişmiş
dillerini inceleyerek her memlekettebilim ve fennin gelişmesi için öncelikle millî dilin
gelişmesinin gerekli olduğunun tespit ettti. Bundan dolayıdır ki, o tarihte Tıp mektebindeki
Fransızcayapılan öğretimin aleyhinde yapılan çalışmaların içinde yer almıştır.
Eserleri :
1 — (Meşhur İskenderiye Kütüphânesine Dair Risale-i Târihiye).
Basılmıştır.
2 — (Rum Fetretine Dair Tarih). Birinci cüz'ü basılmıştır.
3 — (Memalik-i Osmaniye'de İnhisar-ı Tababet). Fransızca olup basılmıştır.
4 — (Esrâr-ı Farmason)
5 — (Ehl-i SalîbVak'ası).
6 — (Tevrat ve İncil İhtilâfatı).
7 — (Servet-i Millîye).
3

Bayram Kodaman, a.g.e., s. 5.
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8 — (Umûr-u Mâliye). Yazma bir nüshası Yıldız Kütüphanesindedir.4
2. MEHMED MANSUR EFENDİ’NİN ERMENİ SORUNUNA DAİRLAYİHASININ
TRANSKRİPSİYONU5
Malum-ı ali buyurulduğu vechle devlet-i aliyyenin şimdiye kadar uğradığı zayiat ve
telafatınheman kaffesi hukuk-ı seniyyesinigasb eylemek içünmüterassıd-ı fırsat olan hüsemayıaleniyyesi tarafından edilen teşebbüsat ve harekatın neticesi olup ara sıra derun-ı memalikte
zuhur eden bir takım harekat-ı bağiyanenin çoğu dahi ya tohum fesadı evvelce hüsama-yı
devlet tarafından ekilmiş veyahud zuhurundan sonra devam ve iştidadına yine anlar tarafından
cehd ve ikdam edilmiş olduğu celi ve aşikardır.Büyük devletlerden bed’ ile küçük
hükümetlere ve hatta bazı tevaif-i hakire ve zelileye varıncaya kadar bunlarınheman kaffesi
birer vesile ve bahane ile devlet-i aliyyeyiizrar eylemek azm-i katisinde bulunub bunlardan
çoğunun ahvali ile tasavvurat ve teşebbüsatı malum olduğundan işbu varakparede bunlara dair
tafsilat beyanından sarf-ı nazarla fakat muharebe-i ahire akibinde düvel-i muazzama
murahhaslarından ibaret olarak Berlin’de akd olunan Meclis-i Mahsus’daceryan eden
mübahasat ve müzakerat neticesinde verilen karar bi’z-zarure Devlet-i Aliyye murahhasları
tarafından dahi kabul edilmiş olduğundan ekallyirmibeş otuz sene geçinceye değin Devlet-i
aliyyeninhukuk-ı seniyyesine hiçbir taraftan dokunulmayacağı melhuz ve binaberin işbu
muharebeden dolayı zuhur eden zayiatın telafi mafetle bir dereceye kadar hal-i sabıkın iadesi
içünesbab-ı lazimanın istihsaline meydan kalacağı memul ve muntazım iken işbu mutallebin
husulü içüntedabir-i mukteziye icra olunmazdan evvel yeniden bir takım düşmanlar defan
zuhur edib bunlardan bazıları dindaşları olan devletlerin himayet ve muavenetlerine istinaden
memalik-i devlet-i aliyyeden bir kısmını ayırıb kendilerine mahsus bir hükümet ihdas ve
bazıları dahi hükümet-i seniyyenin idare-i hazırasını esasen tağyir edib dil-hahlarına muvafık
bir surete ifrağ eylemek adem-i katisinde bulunuyorlar ise de bunlar hod be hod icra-yı
merama muktedir olmadıklarından Avrupa devletleri meyanında sahib-i hükm ve nüfuz olan
bazı devletlerin inzimam-ı rey ve muavenetlerini istihsal eylemek garızıyla bir takım tedabir-i
iblisanenin ittihaz ve icrasına kıyam eylediler.
Devlet-i Aliyye’nin şu düşmanları meyanında müfsid ve mefsed görünen Ermeni
taifesi olub bunun bu yolda olan teşebbüsatı ise zann-ı acizaneme göre Devlet-i Aliyye’nin
öteden beri hasmı olan büyük devletlerin müdahalat ve tecavüzatına muadil olduğundan bu
babda bir an evvel tedabir-i mukteziyenin ittihaz ve icrasına teşebbüs edilmeyecek olur ise
4

Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C 3, İstanbul 1975, s. 105-106.

5

BOA, Y. EE. 8/24.
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bi’l-ahare Avrupa devletleri tarafından müdahale olunacağı emsali delaletiyle sabit bir
keyfiyet olduğundan bunun ahvalı ile tasavvurat ve teşebbüsatına dair olan bazı tahkikat ve
mütalaat-ı acizaneminber-vech-i zir arz ve beyanına cüret eyledim şöyle ki;
Ermeni taifesinin vatan-ı aslisi addolunan Ermenistan kıtaası ne deniz ve ne de büyük
nehirler veyahud gayet yüksek ve sarp dağlarla mahdudolmayubheman her bir tarafı açık
olduğundan eramine-i kadimeden beri şarkdan garba hicret eden kabail-i muhtelife ile ara sıra
yek diğerinin mal ve mülkünü zapt eylemek içün her iki tarafdan dahi sevk olunan büyük ve
küçük ordular tarafından defaatlezabt ve istila ile sekenesinin emval ve eşyası nehb ü garet
edilmiş olduğundan o havali ahalisi yek diğerini müteakib zuhur eden
düşmanlarıntecavüzatına mani olabilecek bir hükûmet-i muntazamanın teşkil ve tesisine
kudred-yabolamayıb müddet-imedide mütegalibeden birine tabiiyetle diğer bir galibin
zuhuruna değin anın zir-i idaresinde bulunmuş ara sıra takarrur ve tahakküm eden bazı
rüesanın ikdamıyla teessüs eden hükûmetleri dahi bir aralık gereği gibi kesb-i cesamet ve
ehemmiyet eylemişler ise de zühur-ı İslam’dan evvel Acemler ve Romalıların tecavüzat-ı
mükerreresine mukabele ve müdafaadan aciz kalıb encam-ı kârdacüziyat kabilinden olan bazı
avarızdan dolayı münkarız olduğundan ezmine-i kadimede müddet-i medide icra-yı hükumet
eylemekle tefahür eden şu Ermeni taifesi ne edebiyat ve maarife ve ne de sanayi-i nefiseye
dair şayan-ı takdir ve Tahsin bir eser bırakmadığı gibi bunun vukuat-ı tarihiyesi dahi henüz
layıkıvech üzere zabt ve tahrir kılınmamıştır.
İşte hadd-ı zatında hakir ve zelil olduğu halde bir müddetten beri kendini dev
aynasında görmeğe alışmış olan şu Ermeni taifesi öteden beri hamileri bulunan bazı devletlere
müracaatla anların himayet ve muavenetleriyle Memalik-i Osmaniye’de başkaca bir hükûmet
ihdas ve tesis eylemek azm-i katisinde bulunub işbu garez ve maksadının teshil-i husulü içün
galiba Rum fetretinin zuhuruna ümit ve vasıta olan Eterya nam Rum cemiyet-i hafiyesi
misüllü bir cemiyet-i hafiyesi olub anın vasıtasıyla icra-yımafiü’z-zamire devam ve ikdam
etmekte olduğu reviş-i halden istidlal olunmakta ise de işbu Ermeni cemiyeti hafiyesinin
tasavvurat ve teşebbüsatıbi’t-tabi’ sair ehl-i fesadın garez ve takassudları gibi mektum
tutulduğundan bu maddeye dair henüz malumat-ı kafiye istihsaline dest-res olunamadı şu
kadar ki müteveffaÜçünçü Napolyon’un imparatorluğu ilan olunmazdan evvel üç zattan ibaret
olarak Paris’te teşekkül eden idare-i ma’arifeteazasından Lamartin nam zat sair bazı vükela ile
beraber Ermeni mektebi talebesinin imtihanında hazır bulunmak üzere davet olunub
huzurunda mekteb müdürü tarafından irad olunan nutukta “ Ermeni milleti istiklal-i kadimini
kazanmak içün Fransa devletinin himayet ve muavenetine muntazırdır” ibaresi sahatenzikr ve
beyan kılınıb bazı muamelat-ı sarrafiye ile ticariyeden dolayı ekser vükela ve rical-ı devlete
mensubiyetleri olan ve ale’l-husus oldukça ilm ü marifet sahibi olubMithad Paşa’nın
müsteşar-ı hassıOdyan Efendi ile Adliye Müsteşarı Vahan ve ÇamiçOhannes Efendi ve
TengırdlardanOhannes Efendi ve Yaver Paşa ile emsali Ermenilerin ara sıra kullandıkları
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lisanları ile Fransa ve Rusya sefaretheneleri kapılarının dahi kendilerine daima açık bulunmuş
olduğuna bakılınca şu Ermeni taifesinin Devlet-i Aliyye hakkında bir gaile çıkarmak azm-i
katisinde bulunmuş olduğunda şekk ü şüphe yoktur.
Gamz ve nifaktan başka bir meziyet ve fazileti olmayan şu Ermeni taifesi yakın vakitlere
gelinceye değin Devlet-i Aliyye’nin tebaa-i sadıkası zümresinden madud iken bir müddetten
beri bir takım teşebbüsat ve harekat-ı bağiyanede bulunulmasının sebeb ve hikmeti neticesine
gelince bunun şimdiye kadar bir güna hareket-ı şekavetkaraneyetasaddi etmemesi devlet ve
millet-i islamiyeye olan meyil ve mücteniden neşet etmeyib ancak dindaşları olan büyük
devletlerden birinin olsun himayet ve muavenetini istihsal etmeksizin Ermenistan kıtasında
hod be hod icra-yı habaset ve şekavete kıyam edecek olur ise ref-i mazarratı içün hariçten
asker sevkine ihtiyaç kalmaksızın Ermenistan’ın dahil ve haricinde bulunan ahaliyiİslamiyenin gayret ve himmetleriyle gailenin ber-taraf edileceği rana malumu olduğundan
şimdiye kadar alenen icra-yışekavetetasaddi eylemedi yoksa hariçden hiçbir kimsenin
muavenetine muhtaç olmaksızın başlı başına icra-yı merama kudret-yab olacağını bilmiş olsa
yalnız Devlet-i Aliyye’nin değil belki Dünya’da ne kadar Müslüman var ise bunların dahi
vücutlarını ortadan kaldırmağa çalışacağı bir müddetten beri vukua gelen teşebbüsat ve
harekatından istidlal olunur.
Ama Ermeni taifesinin bu misüllüşekavat ve teşebbüsatta bulunmasına bizzat Devlet-i
Aliyye sebep oldu zira Rum fetretinin evail-i zuhurunda Ağriboz Hanedanı’ndan galiba Ali
Bey’in kavline göre Rumlara kilise yapmağa izin verilmeyib de istedikleri kadar mekteb ve
gemi inşa eylemelerine ruhsat verilmesi Rumların baş kaldırmalarınasebeb olduğu gibi yüz bu
kadar sene evvel Memalik-i Osmaniye’ye gelen Frenk papaslarının istedikleri yerlerde birer
mektebaçub Ermenilerin evladını talim ve terbiye eylemelerine müsaade edilmesi dahi
şimdiki halde Ermenilerin baş kaldırıb Devlet-i Aliyye aleyhinde bulunmalarına sebebolub
denilse caizdir.
Ve yine Rum fetretinin evail-i zuhurunda hemen bir hamle de Rum eşkiyasının def ü
tenkillerine kafi olan Osmanlı ve Arnavut askerlerinin miktar-ı küllisi derhal Mora eşkiyası
üzerine sevk olunmayup da müddet-i medide Yanya civarında yekdiğerinin itlafıyla işgal
edilib Mora kıtasının büsbütün askerden hali bırakılmasını evvel emrde fetretin devam ve
istidadına ve bi’l-ahare Yunan devletinin ihdas ve tesisine vesadr-ı esbak Reşid Paşa
zamanında Avusturya elçisi Yürokş’un teşvik ve tahrikiyle Bosna ile Hersek kıtalarında
Tanzimat-ı Hayriye’nin icrasıyla sureti ahalinin ıslah ahvaline ve hakikaten işbu kıtaların
ileride Avusturyalı tarafından suhuletle zabt ve istilasına mader olmak üzere serdar Ömerpaşa
büyük bir ordu ile gönderilib o esnada kendi başına Avusturyalıların tecavüzatına mukabele
ve müdafaaya muktedir olan cünud-ı İslamiyenintarümar edilmesi Bosna ile Hersek
kıtalarının muahheren Avusturya devleti tarafından suhuletle zabt ve istilasına medar kavi
olduğu gibi yine o esnada İngiltere elçisi bulunan Kampeng imzasıyla sureti Tanzimat-ı
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Hayriye’nin icrasıyla ahalinin ıslah-ı ahvaline hakikaten kuvve-i İslamiyenin zaafına ve bu
cihetle vakt-i mine’l-evkat o havalinin İngiltere devleti tarafından zabtına medar olmak
üzereKürdistan’a otuz bin kişiden ibaret bir ordu gönderilib her halde Ermenilerin tedib ve
terbiyelerine muktedir olan Burhan Bey’in o havaliden kaldırılması keyfiyeti dahi şimdiki
halde Ermenilerin baş kaldırıb hükümet-i seniyyenin idaresinden feryad ve figana
başlamalarına sebeb oldu.
İşbu Ermeni taifesinin sebeb-i ihyası oaln Devlet-i Aliyye hakkında icra-yı habaset ve
şekavete kudret-yab olub olamayacağı bahsine gelince bunun vatan-i aslisi addolunan
Ermenistan kıtası ahalisinin ancak rub’ miktarı Ermeni olub küsuru ise harb ve darba
muktedir olan ahali-yiİslamiyeden ibaret olduktan başka Ermeni taifesinin efradı bir
mezhebtebulunmayıb en mutaassıbları Ermeni küsuru dahi Katolik ve Protestan
mezheplerinde bulunduklarından yekdiğerine muhalif olan şu mezheb ahalisinin rüesası
encam-ı kârın rahatını ve ittifak eylemeleri baid-i ihtimal olduktan başka vech-i meşruh üzere
o havalide bulunan Ermeniler tarafından cüzi ve külli bir güna harekat-ı isyaniyenin vukuunda
bunların def’-i mazarratları içün taraf-ı Devlet-i Aliyye’den lüzumu miktar askerin sevkinden
evvel gailenin ahali-yiİslamiyenin gayret ve himmetleriyle ber-taraf edileceği Ermenilerin
indinde bile umur-ı müslimedenolmağla kendilerine hariçden muavenet ve
himayetedileceğine ilm-i yakın hasıl etmedikçe Ermenistan kıtasında bir guna harekat-ı
şekavet-karaneyetasaddi edemeyecekleri sarih ve aşikardır.
Ermenilerin tervic-i meramlarına Avrupa devletleri tarafından muavenet olunub
olunmayacağı bahsine gelince bunların eski hamileri olan Fransa devletinin bundan akdemce
Rusyalununittihad ve ittifakına talib olması denize düşen yılana sarılır mesel-i meşhuru
muhavvesıncahayli vakitten beri kara kuş gibi başına dikilib mülkünün bir kısmını refanzabt
eylemek azm-i katisinde bulunan Almanların tecavüzatından emin olmak garzına mebni olub
yoksa şu iki devlet beyninde öteden beri olan husumet ve adavetin muahede namıyla yad
olunan bir kıta varakparenin imza edilmesiyle derhal ve muhabbete mübeddel olması baid-i
ihtimal olduktan başka Fransa devletinin şu zamanda Ermenileri sahabet ve himayet etmekten
kendisince ne halen ve ne de istikbalen bir faidenin hasıl olamayacağı ve ale’l-husus İngiltere
devletinin rey ve muvafakatımunazzam ve hiç olmaz ise bi-taraflığımukarrar ve muhakkak
olmadıkça Almanların Fransa memalikine tecavüze cesaret edemeyecekleri malumu iken
ale’l-umum Avrupa devletlerinin menfuru ve bi’l-husus İngiltere devletinin hasm-ı alenisi
olan Rusyaluyamümaşatla Ermenilerin tervic-i meramları içün bazı teşebbüsatta bulunması
baid-i ihtimal olduğundan şu Ermeni meselesinden dolayı Fransa devleti tarafından bir guna
müdahalenin vukuundan korkulmaz zannolunur.
Almanya Devleti ise Ermeni meselesi gibi kendisine müteallık olmayan mesailin faslı
içün şimdiye kadar sair devletlerin umuru dahiliyesine müdahaleden ictinab edegeldiği emsali
delaletiyle müsbet bir keyfiyet olduğundan gerek kendisi ve gerek müttefikleri olan Avusturya
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ile İtalya devletleri tarafından şu Ermeni meselesi bahanesiyle bir guna müdahalenin
vukuundan korkulmaz.
İngiltere Devleti’nin şu Ermeni meselesinde ne gunaharekat edeceği bahsine gelince
öteden beri Devlet-i Aliyye’ninhasm-ı canı olan sair devletler gibi İngiltere Devleti dahi bir
aralık şu Ermeni taifesini dolayısıyla sahabet ve himayete teşebbüs eylemişi ise de o vakitten
beri sair Avrupa devletlerine nisbetle hadden ziyade büyüdükten başka reviş-i hale göre
çoktan beri tahvil-i meslek etmiş olduğundan Avrupa devletlerince umur-ı cüziyeden olan şu
Ermeni meselesi bahanesiyle yeniden bir gailenin zuhuruna muvafakat etmez zannolunur.
Kaldı ki İngiltere Devleti’nin el-haleti hezihi Başvekili bulunan Galerston gayet mutaassıb ve
iddiasında masr-ı muanedolduğundan erbab-ı vukufun kavline göre millet ve devlet hakkında
sefer olan İrlanda meselesinin tervicinde bile çalışmakta olduğuna bakılınca şu Ermeni
meselesinin dahi taassubuna muvafık surette faslı içün ya doğrudan doğruya veyahut Londra
Sefaret-i seniyyesi vasıtasıyla hükümet-i seniyyeye bazı tebligat etmesi melhuz ise de kendisi
şimdiki halde avam-ı nasın makbul ve mergubu olub yoksa on beş yirmi sene evvel rical-ıo
devlet ve havas-ı ahali indinde olan kadr ve haysiyeti gereği gibi tenezzül etmiş olduğundan
İngiltere Devleti’nin vükela-yı sabıkasından Pit ve Kanin ve Aberdin ve
PalmerstonKalerendon ve Derbi ile Bokonsfil vükela-yısaireyenisbetle Devlet-i Aliyye’nin
hayırhahları olduğu gibi El-haleti hezihi dahi Salisbury ile ekser taraftarları anların silkine
salik olduklarından kendisi ile hem efkarı olan sair ashab-ı nüfuzun bazılarına suver-i
münasebe ile müracaat olunur ise ne Ermenilerin neşriyat-ı mazarrasından ve ne de
Gladiston’un taassubundan dolayı bir güna fenalığın zuhurundan korkulmaz.
Şu Ermeni taifesinin hem komşu hem de dindaşı olan Rusya Devleti ise vech-i meşruh
üzere gamaz ve nifaktan başka bir meziyet ve fazileti olmayan şu Ermeni taifesini değil
methigerek mevkii ve gerek nüfus cihetiyle anın ma-fevkinde bulunan Bulgar taifesini sahabet
ve himayet etmekten bile memulü vechi üzere müstefidolub olamayacağı dersini mahlube-i
ahire akibinde Berlin’de teşekkül eden Meclis-i Meşveret’teokuyub ezberlemiş ve netayic-i
tabiiyesini dahi Bulgaristan’ın dahil ve hariçte defaatle görmüş olduğundan bundan böylesine
bu misüllüteşebbüsat ve harekatta bulunması hilaf-ı memul ise de kendisi öteden beri Devlet-i
Aliyye’yiizrar etmekle meluf olmadığından büyük Napolyon zamanında Paris’te elçisi
bulunan Poçoriborgon’un Avrupa devletlerinin ahvali ile bazı teşebbüsatına dair devletine
göndermiş olduğu mufassal bir kıta tahriratında “ İngiltere parlamentosu azasından
Palmerston nam zatın dirayet ve metaneti cihetiyle Ahd-i garibde vükela-yı devlet meyanında
teferrüd etmesi ihtimalat-ı kaviyyedenolmağla kendisi şimdiden ele alınacak olur ise ileride
devletimize aid olan mesalihinmatlube-i muvafık surette tesviye edilmelerine medar
olabileceğinden bir an evvel icra-yı icabına teşebbüs edilmesi hususunun tavsiye kılınmış
olduğuna bakılınca Rusya Devleti’nin öteden beri Avrupaca ve bi’l-husus Devlet-i Aliyyece
olan tasavvurat ve teşebbüsatının icrasına Avrupa devletleri tarafından vuku’u melhuz olan
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müdahalatın ref’ine medar olmak üzere ekser devletlerin ve ale’l-husus İngiltere Devleti’nin
vükelası müstefzatındanbirer zat ele alınıb anın vasıtasıyla tervic-i merama cehd ve ikdam
edegeldiği gibi muharebe-i ahirenin ilanı sırasında dahi İngiltere’nin başvekili bulunan
Galerston’u bazı vesait-i mezbureisti’malıyla iğfal ve anın vasıtasıyla İngiltere Devletince
gereği gibi hükm ve tesiri olan efkar-ı umumiyyeyi Devlet-i Aliyye aleyhine tahrik edib bu
suretle İngiltere Devleti’nin harbin hitamına değin seyirci kalmasın asebeb olduğu gibi
bundan böyle dahi şu Ermeni taifesi bahanesiyle Devlet-i Aliyye için yine bir gaile çıkarmağa
çalışacağında şüphe yok ise de bu babda Almanya ile müttefiklerinin ve bi’l-husus İngiltere
Devleti’nin muvafakatımunazzam olmadıkça hod be-hod icra-yı fiiliyata cesaret edemeyeceği
emsali delaletiylemüsbet bir keyfiyet olduğundan şu Ermeni taifesi içün Devlet-i Aliyye’nin
en büyük düşmanı olan Rusya Devleti’nin müdahalesinden dahi korkulmaz zannolunur.
Katibe-i ahvalde emrü ferman şevketlükudretlümehabbetlü veli nimet-i bi-imtinanımız
padişahımız efendimiz hazretlerinindir. 7 Şaban 1310- 24 Şubat 1893
Kulları Şura-yı Devlet muavinliğinden mütekaid
Mehmed El-Mansur

3. MEHMED MANSUR EFENDİ LAYİHASININ TAHLİLİ
Bilindiği gibi Devlet-i Aliyye’nin uğradığı zararların tamamı hukukunu gasp etmek
için fırsat kollayan açık düşmanları tarafından yapılan girişimlerin ve hareketlerin sonucu
olup, ara sıra memleket içinde meydana gelen isyan hareketlerinin çoğu bile ya düşmanlık
tohumu evvelce devlet tarafından ekilmiş ya da oluştuktan sonra devam ve şiddetine onlar
tarafından gayret edildiği açıktır.Büyük devletlerden başlayarak, küçük hükümetlere ve hatta
bazı aşağı tabakalara varıncaya kadar bunların hemen tümü birer vesile ve bahane ile Devlet-i
Aliyye’ye zarar vermek kesinliğinde bulunup bunların çoğunun durumları ile düşünce ve
hareketleri bilindiğinden burada bunlara dair açıklamalardan kaçınılarak son savaştan sonra
büyük devletlerin üyelerinden ibaret olarak Berlin’deki özel meclisin görüşmeleri sonucunda
verilen karar zorunlu olarak Devlet-i Aliyye üyeleri tarafından da kabul edilmiş olduğundan
enaz 25-30 sene geçinceye kadar devletin hukukuna dokunulmayacağı söylenmişse de savaşın
zararlarının karşılanması için eski duruma dönülmesi taleplerinin karşılanması için gerekli
önlemler alınmadan önce yeniden ortaya çıkan düşmanların bir kısmı dindaşları olan
devletlerin koruma ve yardımlarına dayanarak devletin topraklarından bir kısmını ayırarak
kendilerine ait bir devlet kurmak istemekte ve bazıları da hükümetin idaresini sekteye
uğratarak gönüldaşlarına uygun hareket ediyorlarsa da bunlar yer yer arzularına ulaşma
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kuvvetine sahip olamadıklarından Avrupa devletleri arasında hüküm ve nüfuz sahibi olan
devletlerin yardımını sağlamak amacıyla birtakım şeytani önlemleri almaya başladılar.
Devlet-i Aliyyenin şu düşmanları arasında bozucu ve karıştırıcı olarak görünen
Ermeni tayfası olup, bunların bu yolda olan girişimleri ise zannıma göre Devlet-i Aliyye’nin
öteden beri hasmı olan büyük devletlerin karışmalarına karşılık olduğundan bu konuda gerekli
önlemler alınmayacak olursa daha sonra Avrupa devletleri tarafından müdahale olunacağı
daha önceki emsali olaylardan anlaşıldığından bunun düşünce ve hareketine dair araştırma ve
görüşlerimi aşağıda açıklamaya cüret eyledim şöyle ki;
Ermeni tayfasının asıl vatanı sayılan Ermenistan; deniz, büyük nehirler ya da yüksek
ve sarp dağlarla çevrili olmayıp, her bir tarafı açık olduğundan eski zamanlardan beri doğudan
batıya göç eden kavimlerin yolu üzerinde bulunduğundan, mal ve mülklerini zapt etmek için
küçük ve büyük ordular tarafından istila edildiğinden, bu istilalara karşı koyabilecek bir
hükumet oluşturulamamış, ara sıra ortaya çıkan baskın egemenlerin idaresinde kalarak
İslamdan önce İran ve Romalıların defalarca işgaline uğramış olan Ermeni tayfası eski
zamanlardan beri egemen olduğunu iddia eylese de edebiyat, eğitim ve güzel sanatlara dair
dikkat çeken bir eser bırakmadıkları gibi bunlara ait bir tarihçe bile henüz yazılmamıştır.
Hakir ve zelil olduğu halde bir süreden beri kendisini dev aynasında görmeğe alışmış
olan Ermeniler, öteden beri koruyucuları bulunan bazı devletlere başvurarakOsmanlı
ülkesinde başka bir hükumet kurmak kararında bulunup, bu amacının gerçekleşmesi için Rum
karışıklığının ortaya çıkmasına araç olan Eterya adlı gizli Rum Cemiyeti gibi gizli bir Ermeni
cemiyetinin düşünce ve girişimine tabi diğer fesatlar gibi gizli tutulduğundan bu gibi
maddelere dair bilgilere ulaşılamadığından önce Ermeni okulu öğrencilerinin sınavında hazır
bulunmak üzere çağrılan Lamartin’in huzurunda okul müdürü tarafından söylenen
nutukta;“Ermeni milleti eski bağımsızlığını kazanmak için Fransa’nın koruma ve yardımını
bekler” ibaresi açıkça beyan kılınarak kuyumculuk ve ticaret işlemlerinden dolayı vekiller ve
devlet adamları arasında yer alan ve özellikle de Mithat Paşa’nın özel müsteşarıOdyan Efendi,
Adliye müsteşarı Vahan, ÇamiçOhannes, diğer Ohannes ve Yaver Paşa ile benzeri
Ermenilerin ara sıra kullandıkları dilleri ile Fransa ve Rusya Sefaretinin kapılarının
kendilerine daima açık olduğuna bakılınca şu Ermeni grubunun devlet aleyhine bir kargaşalık
ve bela çıkarmak istediğine hiç şüphe yoktur.
Kargaşa ve iki yüzlülükten başka bir yetenek ve erdemi olmayan şu Ermeni takımı yakın
zamanlara kadar Devlet-i Aliyye’nin sadık tebaasından sayılmakta iken bir müddetten beri bir
takım isyan girişiminde bulunmalarının nedenine gelince bunun şimdiye kadar eşkiyalığa
dönüşmemesinin nedeni devlet ve İslamlara meyil ve uyumlarından kaynaklanmayıp,
dindaşları olan büyük devletlerden birinin yardımını sağlamadan Ermenistan bölgesinde yer
yer huzursuzluk ve eşkiyalığa başlayacak olursa dışarıdan asker gönderilmesine gerek
kalmaksızın İslam halkın yardım ve gayretiyle kalkışmanın ortadan kaldırılacağı bilindiğinden
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şimdiye kadar açıkça eşkiyalığa başlamadı yoksa dışarıdan yardım almaksızın amaçlarına
ulaşabileceklerini bilseler yalnız Devlet-i Aliyye’nin değil Dünya’da ne kadar Müslüman
varsa tümünün varlıklarını ortadan kaldırmağa çalışacağı bir süreden beri meydana gelen
girişim ve hareketlerden anlaşılır.
Ama Ermenilerin Bunun gibi eşkiyalık ve girişimlerde bulunmasına bizzat Devlet-i Aliyye
sebep oldu.Çünkü Rum İsyanının ortaya çıkmasından önce Ağriboz hanedanından Ali Bey’in
belirttiğine göre Rumların kilise yapmalarına izin verilmeyip de istedikleri kadar okul
açmalarına ve gemi yapmalarına ruhsat verilmesi Rumların baş kaldırmalarına sebep olduğu
gibi yüz yıldan fazladır Osmanlı ülkesine gelen Frenk papazlarının istedikleri yerde okullar
açarak Ermeni çocuklarını eğitmeleri de Ermenilerin ayaklanmalarına neden olmuştur denilse
yerindedir.
Yine Rum isyanından hemen önce Osmanlı ve Arnavut askerleri Mora eşkiyası
üzerine gönderilmeyerek Yanya’da birbirleri ile uğraştıklarından, Mora askersiz kalmış ve bu
durum da Yunan devletinin kurulmasına neden olmuş ve eski sadrazam Reşit Paşa zamanında
Avusturya elçisinin teşvikiyle Bosna-Hersek’te Tanzimat hükümleri uygulandığından bu
bölgeler esasında ileride Avusturya’nın işgalina hazırlanmış ve o esnada İngiltere elçisi
bulunan Camping’in isteği ile Tanzimat’ın uygulanması ile ahalinin durumlarının düzeltilmesi
gibi istekler gerçekte İslam kuvvetlerinin güç kaybetmesine ve bunun sonucunda da o
bölgenin İngiltere tarafından işgal edilmesine ön hazırlık olmak üzere Kürdistan’a otuz bin
kişiden ibaret bir ordu gönderilip, Ermenileri bastırmakla görevli Burhan Bey’in ortadan
kaldırılması da Ermenilerin baş kaldırmalarına neden oldu.
Ermenilerin, Devlet-i Aliyye’ye karşı eşkiyalık yapabilme kudretine gelince, bugün
Ermenilerin asıl yurdu olan Ermenistan’ın ancak ¼’ü Ermeni olup, geri kalanları ise İslam
nüfustan oluştuğu gibi Ermenilerin mezhepleri de birbirinden farklı ve bunlar kendi aralarında
kavgalıdır. Dışarıdan kendilerine yardım gelmediği sürece bunların ayaklanmaya
kalkışamayacakları açıktır.
Ermenilerin isteklerine Avrupa devletleri tarafından yardım olunup olunmayacağı konusuna
gelince bunların eski koruyucuları Fransa devletinin bundan önce Rusya’nın ittifakını
istemesi, “denize düşen yılana sarılır.” Sözünde olduğu gibi karşısında bulunan ve
topraklarında gözü olan Almanların hücumundan emin olmak isteğine yönelik olup, yoksa iki
devlet arasında öteden beri olan düşmanlığın anlaşma adıyla anılan bir kağıt parçasının
imzalanması ile derhal dostluğa dönüşmesi uzak bir olasılık olmakla birlikte, Fransa’nın
Ermenileri korumasında kendisi için ne şimdi ne de gelecekte bir yarar elde edemeyeceği ve
özellikle İngiltere’nin oluru ya da tarafsızlığıolmadan Almanların Fransa’ya saldıramayacağı
bilinirken genellikle Avrupa devletlerinin nefret ettiği ve özellikle İngiltere devletinin aleni
hasmı olan Rusya’ya yaklaşmaları Ermenilerin amaçlarına ulaşmaları için izleyecekleri yanlış
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bir yol olmakla birlikte, Ermeni sorunundan dolayı Fransa’nın müdahalesinin
gerçekleşemeyeceği zannedilir.
Almanya ise Ermeni sorunu gibi kendisiyle ilgili olmayan bir sorunun çözümü için şimdiye
kadar diğer devletlerin iç işlerine karışmadığı için gerek kendisi gerekse müttefikleri olan
Avusturya ve İtalya tarafından da Ermeni sorunu bahanesiyle bir müdahaleden korkulmamalı.
İngiltere’nin Ermeni sorununda nasıl hareket edeceği konusuna gelince öteden beri Devlet-i
Aliyye’nin can hasmı olan Ermenileri diğer devletler gibi bir aralık İngiltere de dolaylı olarak
korumaya teşebbüs eylemiş ise de o zamandan beri diğer Avrupa devletlerine oranla çok fazla
geliştiğinden, Avrupa devletleri için basit ve küçük bir konu olan Ermeni sorunundan dolayı
yeni bir huzursuzluğun çıkmasını istemez zannolunur. Kaldı ki İngiliz Başvekili Galerston
oldukça tutucu ve inatçı olduğundan bilirkişilerin sözlerine bakmaksızın millet ve devletin
varlığıhakkında önemli bir yer tutan İrlanda meselesinin çözümünde bile çalışmasına
bakılınca, Ermeni sorununun da görüşlerine uygun çözülmesi için doğrudan doğruya ya da
Londra Sefareti aracılığıyla hükümete bazı bildirimlerde bulunması beklenirse de kendisinin
on beş yıl önce halk arasındaki itibarı azalmış olduğundan İngiltere’nin eski bakanlarından
Pit, Kanin, Aberdin, Palmerston, Kalerendon, Derbi ve Bokonsfil diğer bakanlara göre
Devlet-i Aliyye’nin iyiliğini isteyenler olduğu gibi bununla birlikte Salisbury ile
taraftarlarının çoğunluğu onların yanında yer aldıklarından onlarla aynı düüncede olan nüfuz
sahiplerinin bazılarına uygun bir şekilde başvurulursa, ne Ermenilerin zararlı yayınlarından ne
de Gladiston’un taassubundan dolayı fenalığın ortaya çıkacağından korkulmaz.
Şu Ermeni tayfasının hem komşusu hem de dindaşı olan Rusya devleti ise açıklandığı üzere
kargaşalık ve bölücülükten başka bir meziyeti olmayan Ermeni tayfasını korumak şöyle
dursun, gerek konum ve gerek nüfus yönünden Ermenilerden çok daha fazla olan Bulgarları
korumakla çıkarlarına ulaşıp ulaşamayacağını bile Berlin’de toplanan danışma meclisinde
okuyup ezberlemiş ve doğal sonuçlarını da Bulgaristan’ın içinde ve dışında çok kez görmüş
olduğundan bundan böyle bunun gibi girişimde bulunması amacına aykırı ise de kendisi
öteden beri Devlet-i Aliyye’yi zarara uğratmayı amaç edinmiş olmadığından Büyük Napolyon
zamanında Paris’te elçi bulunan Poçoriborgon’un Avrupa devletlerinin durumu ile
girişimlerine dair devletine göndermiş olduğu bir yazısında “ İngiltere Parlamentosu
üyesinden Palmerston adlı kişinin güvenilir ve dirayetli olmasından dolayı gelecekte
yapılacak anlaşmada devlet temsilcileri arasından seçilmesi yüksek bir olasılık olduğundan,
kendisi şimdiden ele alınacak olursa ileride devletimizle ilgili problemlerin lehimize
çözümlenmesinde yardımcı olabileceğinden, bir an evvel gereğinin yapılması için harekete
geçilirse, Rusya’nın öteden beriAvrupaca ve özellikle Devlet-i Aliyyece olan düşünce ve
girişimlerinin uygulanmasına Avrupa devletleri tarafından yapılması beklenen müdahalenin
kaldırılması ve engellenmesi için devletlerin çoğunun ve özellikle İngiltere devletinin ileri
gelen temsilcilerinden birer kişi ele alınıp onların yardımı ile amaçlarına ulaşılabileceği gibi
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son savaşın ilanı sırasında da İngiltere’nin Başvekili bulunan Galerston’unbazı araçlar
kullanarak, İngiltere üzerinde etkisi olan kamuoyunu Devlet-i Aliyye aleyhine kışkırtmak
suretiyle İngiltere’nin savaşın sonun kadar seyirci kalmasına neden olduğu gibi bundan böyle
de Ermeni meselesi bahanesi ile Devlet-i Aliyye için yine bir kargaşalık çıkaracağına şüphe
yok ise de bu konuda Almanya ile müttefiklerinin ve özellikle de İngiltere’nin onayı
olmadıkça düşüncelerini uygulamaya sokmaya cesaret edemeyeceği geçmişteki örneklerden
anlaşıldığından Ermeni sorunu için Devlet-i Aliyye’nin en büyük düşmanı olan Rusya
devletinin de müdahalesinden de korkulmaz zannolunur. Demektedir.
SONUÇ
Ermenimeselesininbaşlangıcısayabileceğimiz“Anadolu
Islahatı”
konusunun;büyükdevletlerin
gelişme
ihtiraslarıve
nüfuzpolitikalarıyüzündenortayaçıkmışolduğuanlaşılmaktadır.Osmanlı
İmparatorluğuiçindeenyüksek hayatstandardına s a h i p unsurlardanbiri olan Ermeniler,
herhangi bir baskı altında olmayıp, bilakis nazırlık, büyükelçilik, müsteşarlık,yargı
organlarıveçeşitlimeclisüyeliklerigibiimparatorluğun enüstkademelerindeki idarecikadrolarda
görevyapmışlardır.6Ermeni toplumununyenidenorganizasyonunusağlamak üzere, 30 Mart
1863(9Şevval 1279) tarihinde ilanedilenNizamname-iMillet-iErmeniyan'ıntatbikiile,Osmanlı
İmparatorluğu'ndaki statülerine daha sağlam esaslar getirilmiş oluyordu.7ilanından sonra
bütün mahalliidarelerde geniş Diğer taraftan Ermeniler, 1864 Vilayet Nizamnamesi’ninölçüde
görev almayabaşlamışbulunuyorlardı.8Buna rağmen Ermeni ileri gelenleri, Avrupa
devletlerinin Anadolu toprakları üzerinde oynadıkları oyunlara alet olmaktan
kurtulamamışlardır.
Berlin Antlaşması'nda Osmanlı Devleti -ilk defa bir etnik unsurdan bahsederekErmeniler lehine ıslahatlar yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu. Bu durum artık Ermeni
sorununu uluslararası bir konuma taşımıştı. Öncesinde Osmanlı Devleti meseleyi daha çok
yerel hadiseler olarak görüyordu. Sonrasında ise kontrolün kendi ellerinden kaydığı
endişesine kapılacaktır devlet. Avrupalıların Berlin'de taahhüt edilen ıslahatların bir an evvel
hayata geçirilmesi talepleri, Ermenilerin benzer beklentileri karşısında Osmanlı Devleti

6

Y.Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler 1453-1953, İstanbul 1953, s. 38.

7

Düstur, Tertip ı, C. 2, İstanbul 1285, s. 938-965.

8

Mesrop K. Krikorian, Armenians in The Service of TheOttomanEmpire 1860-1908, London 1978, p. 2.
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ıslahatlar hususunda daha yavaş davranmıştı. Çünkü devlet bu ıslahatların bölgede Ermeniler
için "özerk" bir yapı oluşturacağı endişesini taşıyordu.
Mehmet Mansur Efendi layihasında, Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni olaylarının
başlangıcını Yunan İsyanlarına kadar götürerek, Ermenilere yeni okullar açma hakkının
tanınmasını ve bu okullarda özellikle Fransız papazların ders vermesine izin verilmesinin
ileride gerçekleşecek olaylara zemin hazırladığını söylemektedir. Bunda da devletin büyük bir
hata yaptığını belirtmektedir.
Mehmet Mansur Efendi Ermeni coğrafyasını, Ermenilerin ruh durumlarını, daha sonra
da büyük devletlerin Ermeni politikalarını, birbirleriyle olan ilişkilerini bu devletlerin
Ermenilere yaklaşım tarzlarını belirttikten sonra Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmesi için
izlemesi gereken politikayı II. Abdülhamit’e sunmuştur.
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ÖZERK ÖNCESİ DÖNEMDE NAHÇIVAN'DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE
ORDUBAD İLKOKULU’NUN ROLÜ
Taleh HALİLOV*
Özet
Bugün, ulusal eğitim sistemimizin Ordubad bölgesindeki gelişimi araştırması, tarihi sosyo-kültürel
kaynaklarımızın araştırılmasında çok önemli bir faktör olarak özel bir öneme sahiptir. Ordubad’da okul ve
pedagojik fikrin gelişme aşamalarını, özelliklerini araştırıp ortaya çıkarmak, tüm ülke pedagojisindeki yerini ve
konumunu belirlemek birçok açıdan önem kazanıyor. Öncelikle, Ordubad lköğretim Okulu’ndaki eğitim
tarihinin ilerleyici gelişimini ve bu gelişime etki eden faktörleri, eğitim alanına sunduğu katkıları açığa çıkarmak
günümüzün pedagojik düşünce tarihi için öncelikli meselelerdendir. Ordubad’da terbiye ve eğitim tecrübesi
tarihi özelliklere sahiptir. Bu bölgede oluşan okul ve pedagojik fikir tüm Azerbaycan pedagojik düşünce tarihinin
bir parçasıdır. Bu eğitim ve yetiştirme tecrübesi öncelikle bölgenin köklü ve yerli halkı olan Azerbaycanlı
Türklerin, ulusal ve kültürel özelliklerine göre şekillenir.
Ordubad İlkokulu XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan'daki ilk Rus devlet okullarından biridir. Bu okulun
Nahçıvan şehrinin Azerbaycan'ın sosyal-kültürel ortam merkezlerinden biri olarak oluşumu ve gelişimi, bölgede
öncü pedagojik fikirlerin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ordubad İlkokulu’nun şehrin sosyal-kültürel
hayatının yenilik belirtilerine, modern içerik nitelikleri ile zenginleşmesine ve gelişmesine, bölgede yeni-yeni
okulların açılmasına olumlu etkileri olmuştur.
Anahtar kelimeler: Nahçıvan, Ordubad, ilkokul, eğitim, öğrenci

THE ROLE OF ORDUBAD PRİMARY SCHOOL İN THE DEVELOPMENT OF
EDUCATİON İN NAKHCHİVAN İN THE PRE-AUTONOMOUS PERİOD
Abstract
Today, the development of our national education system in the Ordubad region is of particular importance as a
crucial factor in the study of our historical socio-cultural resources. In Ordubad, it is important in many ways to
explore the developmental stages and characteristics of the school and pedagogical idea, and to determine its
position and position in the whole country. First of all, the progressive development in the history of education in
Ordubad Primary School and the factors that have contributed to this development are the priority issues for
today's pedagogical thought history. The training and training experience in Ordubad has historical features. The
school and pedagogical ideas in this region are all part of the history of Azerbaijani pedagogical thought. This
training and training experience is primarily shaped by the national and cultural characteristics of Azerbaijani
Turks, the deep-rooted and indigenous people of the region.
Ordubad Primary School XX. it is one of the first Russian public schools in Azerbaijan at the beginning of the
20th century. The formation and development of the Nakhchivan city as one of the centers of social-cultural
environment of Azerbaijan played an important role in spreading the pioneering pedagogical ideas in the region.
Ordubad Primary School had a positive effect on the social-cultural life of the city with its signs of innovation,
its enrichment and development with its modern content qualities, and the opening of new-new schools in the
region.
Key words: Nakhchivan, Ordubad, primary school, education, student
Dr. Öğr. Üyesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Pedagoji ve Psikoloji Bölümü, Nahçıvan/AZERBAYCAN;
ORCID: 0000-0003-2350-743X, E-posta: x.taleh@gmail.com.
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GİRİŞ
Ordubad XVIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIX. yüzyılın başlarında Nahçıvan Hanlığı'nın
önemli şehirlerinden biriydi. Ordubad, ilçelerin toplumsal merkezlerinden biri olarak bölgenin
sosyal ve kültürel yaşamının bir parçası olmuştur. Bilindiği gibi, 10 Şubat 1828 yılında Tebriz
yakınlarındaki Türkmençay köyünde Kaçar İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında
İkinci Rusya-İran savaşını bitiren Türkmençay anlaşması imzalanmış, Aras nehri, iki
imparatorluk arasında bir sınır olarak kabul edilmişti.
Not edelim ki, Çarlık hükümeti bölgedeki eğitim politikasını uygulamak için 2 Ağustos
1829'da Transkafkasya okullarının tüzüğünü ilan etti. 20. maddeye göre eğitim kurumları
Transkafkasya'da çalışmak zorundaydı. Bunlardan birisinin Tiflis okulu temelinde kurulması
gereken bir spor salonu olduğu varsayıldı. Diğer eğitim kurumları, idari merkezlerinin
bulunduğu illerde idari bir bölge birimi olarak ilçelerde açılması gereken ilkokullar olarak
tasarlandı. Ordubad İlkokulu da açılması gereken okullardan biriydi.
Ne yazık ki, Ordubad İlkokulu’nu açmak için hiçbir çaba sarf edilmedi. Yukarıda
gösterdiğimiz gibi Kafkasya'nın üst düzey devlet memurları şehir nüfusunun azlığını bahane
ederek okulun faydalı olmayacağı konusunda fikir birliği oluşturmaya çalışmıştır.
Kafkasya okullarının 12 Mayıs 1835 tarihli ikinci ve 18 Aralık 1848 tarihli üçüncü
nizamnameleri de Kafkasya'nın yüksek yönetim organlarının memurlarının pozisyonları ve
amaçlarından bağımsız olarak Ordubad İlkokulu’nun kurulması işine hiç yardım edemedi.
Her ne kadar iki tüzük, Ordubad İlkokulu’nun önemini doğrulayan ve belirleyen resmi devlet
belgeleri olsa da bu konuda yeterli olmadı.
Azerbaycan okulları hakkında açıklama ve denemeler yazan S. Zelinski bu konuda şöyle
yazıyor: "1851'de Ordubad'da son teknoloji bir okul açıldı. Ancak, insanlar bir okula yılda iki
bin Rus rublesi ödemeye istekli olduklarını belirterek kendi başına müstakil bir okul binası
inşa edilmesini istiyorlar" (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.15, siy.1, iş 38,
v.8). Kafkas Eğitim Dairesi'nin işler kontrolünden alınan bu karar aşağı tabakada okul
hakkındaki düşünceyi de ortaya koymaktadır.
Böylece, Ordubad nüfusunun henüz 30'lu yıllardan devlet okullarında eğitime eğilim
göstermesine rağmen, onların "Rus eğitimine" eğilim ve istekleri sadece "Kafkas öğretim
dairesi ve ona tabi olan öğretim kurumlarının tüzüğüne" (29 Ekim 1953) göre gerçekleşti.
Tüzükte Kafkasya Eğitim Müdürlüğü'ndeki ilkokulların resmi olarak Kafkasya yetkililerinin
rızasıyla oluşturulabileceğini belirtilmektedir. Bu tür bir eğitim kurumu, 8 yaşından küçük
olmayan her yaştan çocuğu kabul edebilir. Belge, okul kabulünde herhangi bir eğitim ücreti
ve ön bilgi gerekmediğini özellikle belirtmiştir.
Not edelim ki, hazırlık çalışmasının tamamlanmasından sonra, okulun açılması 24 Ocak
1854'te gerçekleşti. Okul, ilk yıllarda örnek bir eğitim kurumu olarak ünlendi. Okulun bir
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yıllık faaliyetine ait bakış ve denetimler sırasında öğretim kurumuna ait toplanan bilgiler,
dikkatle toplanarak ve tahlil edilerek tatminkâr sonuçlara ulaşılmıştır (Ahmedov 2000: 47).
"Сборник сведение о Кавказе" çok ciltlerinde okul binası hakkında bildiride gösterilen
Ordubad İlkokulu 1855 yılında açılmıştır. Okul yıl içinde gümüş parayla 200 rubleye kira
edilmiş bir binada bulunmaktadır. Tüm okul binası beş oda ve iki koridordan oluşmaktadır.
İki odada yönetici ve öğretmenler kalır. Geri kalan odalar ise okula aittir. Temel kütüphane de
kronolojik katalogda 248 kitap var, bunların 118’i öğrenci kütüphanesine aittir (Обзоры
Эриванской губернии за 1897 год, Эриван,1898: 75).
Not edelim ki, 1853 Şartnamesi ile Kafkasya Eğitim Müdürlüğü dört okula ayrıldı:
1. Tiflis okulları müdürlüğü. Burada Tiflis, Şamaha ve Derbent bölgelerindeki eğitim
kurumları yer aldı.
2. Kutaisi okul müdürlüğü. Kule, Kutaisi ve Irak valilik okullarına dahil edildi.
3. Stavropol okulları. Stavropol Valiliği'nin ofisinde bulunan okullar buradaydı.
4. Karadeniz çevresindeki okul müdürlüğü. Bu bölümde de Karadeniz'in kıyı bölgelerindeki
okullar yer almaktadır (Mollayev 1983: 17-18).
Böylece, Alehandropol (Gümrü), İrevan ve Nahçıvan kaza okulları, Yeni Bayazıt ve Ordubad
İlkokulları, Kutaisi Okul Müdürlüğü'ne tabi olundu. Nizamnamenin 118. maddesinde ayrıca
özel olarak gösterilirdi ki, Kutaisi, Raçinski, Duşet, Tionet, Quba, Lenkeran, Ordubad ve Yeni
Bayazid okulları hazine hesabına fonlanan bir sınıflı eğitim okullarıdır (Merdanov 2011: 5152).
Ordubad İlkokulu’nda aşağıdaki konuların öğretilmesi planlandı:
1. Müslüman nüfusu ve müslüman yasaları ile ilgili bilgiler;
2. Rusça okuma ve yazma, Rus dilinin pratik çalışması;
3. Ana dilinde okuma ve yazma;
4. İsimsiz sayıların öğretilmesi (Tagiyev 1958: 31).
üslüman cemaatin yaşadığı yerde şeriat dersleri, Hocaların emriyle bir veya iki öğretmen
tarafından öğretildi. Ayrıca, ilköğretimi iyileştirmek ve Kafkasya Eğitim Müdürlüğü'nün
eğitim ve mali durumlarını iyileştirmek amacıyla her birine fahri bir amir atanması planlandı.
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ORDUBAD ILKOKULU'NDA EĞİTİMİN DURUMU
Ordubad İlkokulu, Rus Halk Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Rus eğitim kurumlarının bir
parçası olarak bir devlet okuluydu. Bu eğitim kurumları yalnızca Ordubad şehrinde
kurulmuştur. Ordubad İlkokulu, İrevan Öğretmenleri Semineri'nin temel ilkokulu olarak kabul
edildi. Ordubad'ın, ilköğretim öğrencilerinin birliğine bağlı ulusal içeriği için
Azerbaycanlıların egemen olduğu eğitim kurumlarından biri olduğu unutulmamalıdır. Devlete
ait diğer eğitim kurumları olarak, Ordubad İlköğretim Okulu öğrenci kadrosu düzenli olarak
Kafkas Eğitim Müdürlüğü'nün raporları ve emirleri ile yıllık takvimler ve arşivlerde
yansıtılmıştır. Kafkas Eğitim Müdürlüğü'nün Popeçiteli Baron Nikolai’nin 7 Mart 1855
tarihinde General Muravyov raporunda verilen bilgiden anlaşılıyor ki, Ordubad İlkokulu’nun
birinci öğretim yılında 30 öğrenci eğitim almıştır (Adıgözəlov 2003: 22).
Bu gerçek, eğitim tarihimiz için önemli bir olay olarak düşünülebilir. Genel olarak,
Azerbaycanlı öğrencilerin ulusal üyelik açısından tahakkümü, Azerbaycan'ın diğer
bölgelerinde faaliyet gösteren tesadüf okullardan daha net bir şekilde kendini göstermiştir.
Okulun itibarı her geçen gün artmıştır. Eğitim ve yetiştirme konusunda bazı başarılar da elde
edilmiştir. XIX. yüzyılın 90'larında spor salonlarında, köy ve sanat okullarında göreceli bir
artış yaşanmış, bu da Ordubad İlkokulu’nun yeniden inşasına neden olmuştur. Okul içeriğinin
kökünden değiştirilmesi amacıyla 2 Aralık 1896 yılından 1 Temmuz 1897 yılına kadar
yapılan tartışma ve öneriler sonucunda Ordubad bir sınıflı ilkokulu iki sınıflı şehir ilköğretim
okuluna dönüştürüldü (Tagiyev 1993: 82).
Bu yeni bakış açısıyla okul 1872 Şartnamesine göre kendi eğitim işlerini yürütmek
zorundaydı. Okulun önemli ölçüde yeniden örgütlenmesi, öğrenci personelinde önemli bir
artışa sebep olmuştur. Öyle ki XIX. yüzyılın son yıllarında okuldaki toplam öğrenci sayısı 5060’tan fazlaydı. Bu durum aslında 1902'de okulun bir müfredat ve yeni bir yapı ile
değiştirildiği gerçeğiyle ilgilidir. Bu tür bir içeriğe sahip okula öğrenci akışı doğal kabul
edilmelidir. Ayrıca yıldan yıla Azerbaycanlı öğrencilerin sayısında artış olmuştur. Örneğin,
1904'te Ordubad üçgen okulunda okuyan 103 öğrenciden 49 öğrenci (Şahverdiyev 2008: 3536), 1907 istatistiklerine göre, okulda okuyan 112 öğrenciden 83'ü Azerbaycanlı idi (Kazimov
2007: 93).
Takip eden yıllarda, öğrenci personelindeki Azerbaycanlı çocukların sayısı 100'ün
üzerindeydi. Azerbaycanlı çocuklar, her yıl okul öğrencilerinin büyük çoğunluğunu
oluşturuyordu. Örneğin, 1908'de, okuldaki 134 öğrenciden 110'u millileşmiştir (Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.309, s.2, iş 270, v.11). 1909'da, 162 öğrenciden 127
çocuk Azerbaycanlıydı (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.314, s. 6, çalışma 13,
s.8). 1910'da, okula 128 kişi Azerbaycanlı olmak üzere 162 öğrenci katılmıştır (Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.392, s.11, 205, v.5). 1912 verilerine göre 172 öğrenciden
142 öğrenci Azerbaycanlıydı (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.448, s.2, 3, s
.79).
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ORDUBAD ILKOKULU'NUN KÜTÜPHANESİ
Ordubad kütüphanesi, ilkokullar arasında en zengin okul kütüphanelerinden biriydi. Okulun
kütüphane fonu düzenli olarak artmakta, öğretim yardımlarıyla zenginleştirilmekte ve
okumaya yönelik literatür artmaktadır. Örneğin, 1904 Kafkasya Eğitim Müdürlüğü, Ordubad
İlköğretim Okulu kütüphanesinin 1910 yılı kopyalarının 753 kopyası ve öğrenci kitaplığında
520 kitabın 825 nüshası olduğunu bildirmektedir. Kütüphanenin fonunda toplam 4.106 kitap
bulunmaktadır (Ahmedov, 2014: 132-133).
Eğitim Bakanlığı'nın 1 Ocak 1911 tarihli raporunda, okulun temel kütüphanesinde 2615
kopyadan 938 kopya ve öğrenci kitaplığında 622 kitabın 1027 kopyası olduğu açıktır. Okul
kütüphanesinin fonunda toplam 5182 kitap bulundurulduğu belirtiliyor ki, bu da okul
kütüphanesinin temel ve öğrenci fonunun 1 Ocak 1904 yılına göre 1074 adet arttığını
göstermektedir (Mollayev, Haciyev 2004: 21).
ORDUBAD ILKOKULU'NUN ÖĞRETMENLERİ
Ordubad ilkokulu, köyün ve bölgenin kültürel yaşamının gelişmesinde ve eğitimin nüfusun
içinde yayılmasında, modern görüşlerin oluşmasında eşsiz bir etkiye sahip olmuştur. Okul
sadece eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sonuçları açısından iyi değildi aynı zamanda diğer
birçok açıdan da başarıları vurgulanan eğitim kurumlarından biriydi.
Okul boyunca, birçok ileri düzey öğretmen, öğrencilerin eğitim ve yetiştirilmesinde yer
almıştır. Azerbaycan dili ve şeriat fenninin öğretimi daha çok iki öğretmenin-Mirza
Alimemmed Bey Mirze Ağa oğlu Alihanov ve Mir Yahya Samenderov-ile ilişkiliydi. Bu
öğretmenler, okulun Azerbaycanlı öğrencilerinin eğitim ve yetiştirilmesinde büyük rol
oynamıştır. Bu, her iki öğretmen uzun yıllar boyunca kusursuz öğretmenlik yapmıştır.
Not edelim ki, şeriat ve Türkçe öğretim merkezinde öğretim görevini ilk yıllar (1854 yılından
1855 yılına kadar) Molla Mirza İsmayıl Ahund Mirza Sadık oğlu yürütmüştür. 1856-1857'de
bu görev boş kaldı.
Arşiv belgelerinden anlaşılıyor ki, 1857 yılının 21 Aralığında şeriat ve Türkçe öğretim
merkezinde öğretim görevini Mirza Alimemmed Bey Mirze Ağa oğlu Alihanov üstlenmiştir.
Bu görevde 27 yıl boyunca (1887'ye kadar) çalıştı. Bu belgeye dayanarak Alimemmed Bey’in
1808'de doğduğunu söyleyebiliriz. İrevan eyaletinin beylerinden biri olmuştur. 21 Aralık 1857
yılından Ordubad ilkokulunda şeriat ve Türkçe öğretmeni olarak çalışmıştır (Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.314, siy.6, iş 13, V.15).
Mirza Yahya Samandarov, Ordubad ilkokulunda şeriat ve Azerbaycan Türkçesi öğretmenliği
yapan kişilerden biriydi. Onun öğretim faaliyetleri 1888'den 1903'e kadar 18 yıllık bir süreyi
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kapsar. Mir Kerim Abdulaziz oğlu Ordubad İlkokulu’nda şeriat ve Azerbaycan dilini öğreten
son öğretmendir. 1905'ten 1916'ya kadar kendi dilini ve İslamî şeriatı öğretmiştir.
Okulun ilk başkanı P. L. Georgiyev olmuştur. Bu görevi 1854'ten 1861'e kadar gerçekleştirdi.
Okulun ikinci başkanı Andrey Mikhailovich Bezirkovna idi. A. Bezirkov daha önce Yeni
Bayezid İlkokulu'na gitmiştir. Onun 1861 yılından 1866 yılına kadar okul yönetimi
döneminde eğitim alanında dikkat çeken başarılar elde edilmiştir.
SONUÇ
Sonuç olarak belirtmek isteriz ki, Ordubad İlkokulu’nun oluşum ve gelişim aşamalarının
öğrenilmesi halkımızın zengin pedagojik mirasını artıracağı gibi eğitim-eğitim teorisi ile daha
mükemmel bir şekilde ilgi kurmasını sağlayacaktır.
Azerbaycan'da, tarihsel olarak, geleneksel bir eğitim kurumu olan okulların ve medreselerin
faaliyetlerinin incelenmesi, eğitimlerini geliştirmek yerine sömürgecilik hedeflerine hizmet
eden bir eğitim sistemi yaratmaya çalışılmıştır. İşte bunun sonucudur. ki, XIX. yüzyılın sonu
ile XX. yüzyılın başlarında Kuzey Azerbaycan'da, ayrıca Nahçıvan bölgesinde birleşik yapıya
sahip bir eğitim ağı oluşmuştur.
Azerbaycan'da bağımsızlığının güçlenmesinden sonra, eğitim sistemi stratejik bir odak haline
gelmiştir. Önemli devlet programları, ülkede eğitimin daha da geliştirilmesi yönünde önemli
projeler geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.
Özerklik döneminde Ordubad’da yeni, ilerici pedagojik fikirlerin yayılması, eğitim ve öğretim
tesislerinin kurulması, bölgede ulusal eğitim düşüncesi ve çağdaş öğretim tecrübesini çağın
talepleri seviyesine yükseltmekle Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında uygulanan sistemin
ve düşüncenin gelişmesinde müstesna rol oynamış, Ordubad’da tüm eğitim sistemi yapısal
içerik ayarlarına göre yenilenmiş, dönemin talepleri, seviyesi, işlevi ve kişisel gelişim
fırsatlarını artırmıştır.
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TEKFİR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE GAZÂLÎ’NİN TE’VİL METODOLOJİSİ
Osman ORAL*
Özet
İslâm tarihinde ilk kez Hâricîlerle başlayan tekfir, toplum arasındaki dînî ve siyâsî bölünmeleri derinleştiren,
toplum barışını bozan ve etkileri bugün bile devam etmekte olan bir problemdir. Bu söylem, bazılarını, dînî, siyâsî
ve hatta ekonomik vs. olmak üzere pek çok alandan dışlamanın bir aracı olarak kullanılagelmiştir. İslâm, inanç
esaslarını tasdik edenleri Müslüman olarak kabul eder. Bazı mezheplerin dînî lafızları kendi görüşlerine uygun
te’vil etmeleri ve birbirlerini tekfir etmeleri problem oluşturmuştur.İslâm’da önemli bir konu olan te’vil ve tekfir,
Ebû Hamid el-Gazâlî’nin (ö.505/1111) çözüm aradığı konulardan biridir.O, tevil ve tekfir konusunda olmazsa
olmaz bir takım metodlar ortaya koymuş, hangi metinlerin te’vil edilebileceği, te’vilin nasıl yapılacağı, kimlerin
te’vil yapabileceği ile ilgili bir metodoloji ortaya koymuştur.Gazâlî tekfirde esas ölçüyü tevhidi çiğnemek olarak
belirlemiştir. Ayrıca te’vil ve tekfirde aşırılığa son vermek ve nasslar çerçevesindeki belli esaslar dâhilinde
kayıtlamak için “el-Kanunu’l-Küllî fi’t-Te’vil; el-İktisâd fi’l-İ’tikâd ve Faysalu’t-Tefrika Beyne’l-İslâm ve’zZendeka” gibi çalışmalar yapmış ve bir kişiyi tekfir edebilmek için kesin delillerin olmasını şart koşmuş, İslâm
toplumlarında farklı mezhep ve fırkaların birlikte yaşamasını mümkün kılacak bir metodoloji oluşturmuştur.O'nun
te’vil metodolojisi dün olduğu gibi günümüzde de kuralsız, aşırı te’vil sonucu oluşan tekfir problemine çözümler
sunduğu; fert ve toplumların birlikte barışcıl bir şekilde yaşamalarına katkıda bulunduğu da söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Gazâlî, Müteşâbih, Te’vil, Tekfir, Küfür

TA’WIL METHODOLOGY OF GHAZALI IN THE SOLUTION OF PROBLEM TAKFIR
Abstract
The problem of the takfir that started with the Hawarij/Kharijites for the first time in Islamic history is a problem
that deepens the divisions of religion and society, disrupting social peace and continues to be effective even today.
This discourse has been used as a means of excluding some of them from many areas, including religious, political
and even economic. Islam accepts people who affirm the principles of faith as Muslims. It created a problem that
some denominations interpreted according to their own opinions and takfir each other (declared each other as
infidels). One of the issues that Abu Hamid al-Ghazali (d.505/1111) is looking for a solution is the ta’wil
(interpreting acording to one’s own opinion) and takfir (saying someone is an infidel) which is an important issue
in the Islam. He has put indispensable methods about ta’wil and takfir, has introduced a methodology on which
texts can be interpreted, how to make the interpretations, who can make them. Ghazali has defined the basic
measure as breaking of the rules of tawhid. Also he has made studies such as “el-Kanunu’l-Küllî fi’t-Ta’wil; elİktisâd fi’l-İ’tikâd” and “Faysalu’t-Tefrika beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka” in order to end the extremism in ta’wil
and takfir and to record certain principles within the framework of the nass (the words or proofs that are not likely
to be interpreted) and stipulated that there must be definite proofs to be able to takfir a person (to say or declare
that a person is an infidel). In Islamic societies, different sects and groups have formed a methodology to enable
them to live together.
His ta’wil methodology can also be said to offer solutions to the problem of takfir, which is created as a result of
excessive ta’wil, and contribute to the peaceful living of individuals and societies together.
Key words: Ghazali, Mutashabih, Ta’wil/Interpretation, Takfir, Kufr
*

Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilimdalı emekli doktor öğretim
üyesi. Orcid ID: 0000-0002-6403-5144 osman-oral@hotmail.com; osmanoral3881@gmail.com.

205

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
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

Giriş
Tasdik ve ikrârla birlikte amelleri imânın ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden kendi
görüşlerine göre dînî nassları te’vil eden bazı İslâmî fırkalar, imân tariflerinin bir neticesi
olarak amelleri yerine getirmeyen tasdik sahiplerini imân dâiresinin dışına çıkmakla itham
ederler. İslâm tarihinde imân, amel, büyük günâh, hilâfet, kader vb. meselelerin te’villeri
sonucu bazı mezhepler birbirlerini küfür ile itham etmeleri yani tekfir söylemleri, karşıt görüş
sahiplerini ve muhalif olabilecek bazılarını, dînî, siyâsî ve hatta ekonomik vs. olmak üzere pek
çok alandan dışlamanın bir aracı olarak kullanılagelmiştir. Tekfirin, kendisi gibi
düşünmeyenleri ötekileştiren ve onlara şiddeti revâ gören bir söylem olduğunu, İslâm’a ve
toplumlara büyük zarar veren dînî grup ve anlayışların dînî metinleri yanlış te’vil etmelerinden
tekfirin kaynaklandığını, te’vilin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini, te’vilin nasıl ve
hangi şartlarda olabileceğinin metodolojisini Ebû Hamid el-Gazâlî(ö.505/1111) ortaya
koymuştur. O, konu ile ilgili kaleme aldığı “el-Kanunu’l-Küllî fi’t-Te’vil; Faysalü’t-Tefrika
Beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka; İlcamü’l-Avam An İlm-i Kelâm, el-İktisad fi’l-İtikad” vb. gibi
eserlerinde nasslarda geçen müteşâbihlerin nasıl ve ne şekilde te’vil edilmesi gerektiğini,
gelişigüzel, kuralsız ve dînî temelden yoksun yapılacak te’villerin tekfir problemine zemin
hazırladığını belirterek te’vil ve tekfir konusunda metodoloji ortaya koymaktadır. O,
mezheplerin kaçınılmaz olduğunu ama taassup ve cehâlete dayanan mezhepçiliğin terk edilmesi
gerektiğini, mezhep imamlarını ve görüşlerini kabul etmeyenlerin tekfirle suçlanamayacağını,
mezhebin görüşleri dinin yerine geçirildiğinde, mezhepten olmayanları dışlamanın
ötekileştirme, şiddet, terör vb. gibi fert ve toplum hayatında psiko-sosyal tehlikeler arz
edebileceğini söylemektedir(Gazâlî, 1992: 150, 162; 2004: 342-4).
Bu çalışmanın amacı, gerek akıl ve vahiy bütünlüğünü sağlamada ve gerekse Kelâm,
Felsefe ve Mantık disiplinlerinde ve inanç problemlerinin çözümünde değerli katkıları olması
yönüyle Gazâlî’nin te’vil metodolojisinideskriptif tarzdaincelemektir. Gazâlî’nin seçilmesinin
sebebi; müteşâbihlerinte’vili, kuralsız ve aşırı te’viller sonucunda ortaya çıkan tekfir
probleminimüstakil ele aldığı çalışmalarında detaylıca incelemesi,sorunun çözümüve te’vil
konusunda Eh-i Sünnet kelâmında ilk defa metodolojik çözümler sunmasıdır. O, Mantık ve
Felsefe konularını kelâma dâhil etmesiyleakâid ve kelâm disiplininde onunla
“Mütekaddimûn”kelâm devrinin kapanıp“Müteahhirûn”adıyla yeni bir kelâm dönemi
başlatılan,53 senelik bir ömre önemli eserler sığdıran (Çağrıcı-Özervarlı, 1996: 13/489511),aynı zamanda Felsefe, Mantık, Fıkıh, Tasavvuf ve Ahlâk gibi farklı ilimlerde de
yeterliliğe sahip çok yönlü bir âlim olmasındandır (Watt, 1989: 93-5; Çubukçu,1970: 13-5).Bu
makâlede tekfir sorununun çözümünde Gazâlî’nin te’vil metodolojisi incelenmekte ve
değerlendirilmektedir.
1. Te’vil ve Tekfir Problemi
İslâmî literâtürde görüşleri sebebiyle kişileri veya grupları tekfir etme faaliyeti, bazı fırka
ve mezheplerin dînî lafızları kendi görüşlerine uygun olacak şekilde gelişigüzel te’vil etmeleri,
görüşlerini reddedenleri tekfir etmeleri sonucu itikâdî-kelâmî sorunlar zuhûr etmiştir. Cemel,
Sıffîn, Hakem ve Nehrevan gibi olaylardan (İbnü’l-Esir, 1851: III/205, 276 vd; Dineveri, 1960:
202-3) sonra hilâfet, imân, inanç-amel ilişkisi, büyük günah ve kader gibi konuların etrafından
şekillenen itikâdî ve siyâsî mezheplerin ortaya çıkmasıyla özellikle III. (IX.) yüzyıldan itibaren
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farklı mezhepleri benimseyenlerin karşılıklı olarak birbirlerini tekfir etmeleri yaygınlaşmıştır
(Akbulut, 2016: 158, 162 vd).İslâm tarihinde ilk kez Hâricîlerle başlayan aşırı te’vilden
kaynaklanan tekfir sorunu toplum arasındaki dînî ve siyâsî bölünmeleri derinleştiren ve etkileri
bugün bile devam etmekte olan bir problemdir. Hâricîlerin kendi görüşünde olmayan
müslümanları “Emir bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker”bahanesi,kâfir ve müşriktir zannıyla
öldürmeleri, Hristiyan ve Yahûdîleri ise “gayr-ı müslim nebevî garantidedir” (Ebû Davud,
1981: Cihad 153) diyerek dokunmamaları gibi te’villeri ve keskin aşırı düşünceleriyle başka
fırkalar üzerinde etkili olmuşlar (Şehristanî, 1968: I/114, 123, 134; Bağdadî, 2008: 55, 80 vd),
bugünün radikal aşırı söylemlerin de büyük bir oranda dînî temelini oluşturmuşlardır.Âlimler,
herhangi bir mezhebe uyarsa uysun usûlü’d-din (dinin temeli, esasları) veya zarûrât-ı diniyye
(zarûri, dinden oldukları subût ve delâlet açısından kesin) konuları dışında bir müslümana
küfür nisbet etmenin yani tekfirinin katiyyen câiz olmadığını dile getirirler (Gazâlî, 2004: 155;
1992: 134-5; Bağdâdî, 2008: 14).
Te’vil, nasslarda geçen müteşâbih lafzı bir delile dayanarak aslî mânasından alıp taşıdığı
muhtemel mânâlardan birine nakletmektir.Benzeşen, aralarında benzerlik bulunan, ayırt
edilmesi zor olacak şekilde birbirinin benzeri ve dengi olan müteşâbih; birden fazla mânâya
gelen ve bu sebeple anlaşılmasında güçlük bulunan lafız veya ifadedir (Topaloğlu-Çelebi,
2010: 241).Nasslarda geçen müteşâbih lafızların mecâzî veya hakikî anlamlardan hangisi için
kullanıldıkları hususunda en küçük bir işâret dahi yoktur. Bunların kelime anlamlarını bazıları
ifrat bazıları tefrit derecesinde yorumlayıp beşer özelliklerini Allah’a nisbet ettiklerinden
Müşebbihe
(Allah’ı
yaratıklara
benzetme/teşbih)ve
Mücessime
(Allah’ı
cisimleştirme/tecsim)anlayışları zuhûr etmiş, dolayısıyla kelâm tarihi’nde müteşâbihler ve
te’vili de problem oluşturmuştur. Müteşâbihlerin te’vili konusunda âlimlerin benimsediği
görüşlerden birincisi; bu tür âyetlerin mânâsının yalnız Allah tarafından bilindiği hususu
Kur’ân’da beyan edildiğinden (Al-i İmrân, 3/7) onların te’vilinin asla câiz olmamasıdır, onlar
te’vil için değil inanılması, kulluk ve teslimiyetin sınanması amacıyladır. Mütekaddimûn da
denilen ilk dönem Selef âlimleri”et-tefvîd maa’t-tenzîh”yani Allah’ı şânına uygun olmayacak
vasıflardan tenzih etmekle beraber, müteşâbihlerin hakikatini Allah’a havale ederek te’vile
girişmediler (bilâkeyf).Te’vil konusunda ikinci görüş; mü’teşâbih nassların te’vilinin
câizliğidir. Anlamları sadece Allah tarafından bilinen müteşâbihler te’vil edilemez; buna
karşılık anlamları ilimde derinleşmiş (râsihîn) âlimlerce bilinmeye elverişli müteşâbihlerin
te’vili ise câizdir. Müteahhirûn denilen sonraki âlimlerin genel anlayışları “et-Te’vil maa’tTenzîh”yani Allah’ı noksanlıklardan tenzih etmekle beraber, müteşâbihleri O’nun yüceliğine
uygun bir şekilde te’vildir. Akâid ve kelâm ilminde te’vil, nasslarda müteşâbihât lafızların
yorumu ve ilâhî sıfatların anlaşılması gibi birçok konuda başvurulan akılcı yöntemin ana
unsurlarından birini oluşturur. Lafızların değişik te’villeriyle de ortaya problemlerin çıktığı
söylenebilir. Bazı nassların zâhirî anlamıyla alındığında Allah’a cismaniyet izafe edilmesi
tevhide aykırı bir anlayış oluşmuş, teşbih ve tecsim gibi hâdislik alâmetlerini barındıran her
türlü tasavvuru ortadan kaldırarak tevhid ve tenzih anlayışının yaygınlaşması için te’vile ihtiyaç
duyulmuştur (Abdülcebbâr, 2013: I/366).
Nasslarda geçen sıfatların insan-biçimci dilini anlama ihtiyacı, aklî bir yöntem olarak
te’vile başvurmayı zorunlu kılar(Mâtürîdî, 2005b: II/247; Râzî, 1981: VII/166 vd). Te’vil, ilahî
karaktere uygun düşmeyen sıfat ve düşünceleri zihinlerden uzaklaştırmak için en uygun
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metoddur(Altıntaş, 2003: 217, 225).Müteşâbihatta te’vilin “tenzih” ve “hikmet” temelinde
nassların anlaşılmasında gerekli olduğunu belirten Türk ve İslâm dünyasının önemli âlimi
Mâtürîdî (ö.333/944), beşer olarak elde edilen bilgilerin duyulur âleme dayandığını, ilâhî
sıfatlarda beşerî mahiyetlerin söz konusu olamayacağını vurgular (Mâtürîdî,2005a: 146
vd).Diğer bir âlim Eş’arî (ö. 324/935) müteşâbihlerin te’viline karşıdır (Eş’arî, 2008: 51
vd).Daha sonra gelen Cüveynî (ö.478/1085), Gazâlî ve Râzî (ö.606/1210) gibi Eş’ârî ekole
mensup âlimler ise Allah’ın zâtına lâyık teşbih ve tecsime düşmeden müteşâbihlerin te’vili
gerektiği kanaatindedirler. Gerekçeleri de; kafa karışıklığı, zihin bulanıklığı, halkı yanlışlara
sevk etmeme, usûli’d-din’de bir takım şüphe ve tereddütlere yol açmama ve müteşâbihlerin
asılsız zanlara maruz kalmamasıdır (Cüveynî, 2010: 51-3; Gazâlî, 2013: 326; Râzî, 2013: 2169).Cüveynî’den sonra te’vilin aklî bir zarûret olduğu fikri Eş’arî kelamının benimsediği
görüşlerden biri olarak te’vilin sadece dilsel açıdan değil aynı zamanda aklî ve dinî bakımdan
da zorunlu olduğu dile getirilir (Gazâlî, 2009: I/156-7; Râzî, 1981: VII/180 vd; 2013:
216).Çağdaş metin teorilerinde hermenötik olarak kavramsallaştırılan te’vîl yöntemi İslâm
kültürünün ilk dönemlerinden beri etkin bir şekilde kullanılır (Düzgün, 2012: 5-6).Selef
âlimlerinin benimsediği “tefviz”in mi yoksa halef âlimlerinin benimsediği “te’vil” metodunun
mu daha uygun olduğu konusunda “Selefin metodu daha selametli, halef âlimlerinin te’vil
metodu ise daha sağlam ve kullanışlıdır” (Sâbûnî, 2005: 25) denilmektedir.
2. Gazâlî’de Tekfir Problemine Çözüm Önerileri
2.1. Tasdik ve Tekzip
Fırkaların aşırı te’villeriyle yaptığı tekfirlerinden kurtulmak için Gazâlî, “tasdik” ve
“tekzip” kavramlarının iyi bilinmesini ister. O’na göre küfür, kavlî, fiilî ve kalbî bir tekzip yani
inanmamak, Hz. Peygamber’i ve getirdiği şeylerin hepsini tasdik ise imândır.Dînî terminolojide
Allah’ın emrini yerine getirmeyenlere fâsık, imânî hakikâtleri inkâr edene kâfir, kalbten kabul
edene mü’min, Allah’a ortak koşana müşrik, kalbi itikadını bozup diliyle imân ettiğini
söyleyene münâfıkkavramlarının kullanıldığını belirtir(Gazâlî, 1974: I/327, III/628; 1992: 151;
2004: 155). Tasdik ilemezhep imamları ve görüşlerini tasdiği kasdetmediğini belirtenGazâlî,
“hiçkimse, başkasına ‘fâsık’ veya ‘kâfir’ demesin. Şayet o kişide bu sıfatlar yoksa o söz, onu
söyleyene döner”(Buhari, 1981, Hayz 304; Zekât 1462; Müslim, 1981, İmân 26-27);“Herhangi
bir müslüman diğer bir müslümanı tekfir ettiğinde şâyet o, kâfirse (diyecek yok), aksi takdirde
bizzat kendisi kâfir olur” (Müslim, 1981: İmân 26)vb. gibi sahih olması mümkün bu tür
rivâyetlere göre,Allah’ı ve Hz. Peygamber’i tasdik ettiği bilindiği halde tekfir edilirse bu
söylemin tehlikeli olduğunu söyler(Gazâlî, 1992: 191).Te’vilde yaptığı bir hata ve yanlışa
düşülmesinden Hz. Peygamber’i tasdik eden mü’minin tekfir edilemeyeğini vurgulayan Gazâlî,
“akıl bazı hallerde akîdenin bozuk olduğunu anlayabilir ama onun küfür olup olmadığına karar
veren tek yetkili merci dînî nasstır, kesin dini hüküm bulmadan hiç kimse zânnî delillerle asla
tekfir edilemez”, der.Tekfir ithamında “tekzip”ile de kesin delili ölçü koyan Gazâlî, tekzibin
tekfire dönüşen halleriniaçıklar. İmân, Hz. Peygamberin getirdiklerinin tamamını kalb ile
tasdik, küfür de tekzip yani inkârdır. Buna göre imân ile küfrü belirleyen başlıca ayıraç, sınır
kalbin tasdikidir (Gazâlî, 1992: 191).Gazâlî’nin “itikâdî konularda en iyi kitaplardan birinin
sahibi”diyerek değer atfettiğiTahavi(ö. 321/933), “Akidesi”nde imân ve küfür ile ilgili şöyle bir
kural koyar: Bir kimse imân ve İslâm’dan ancak girdiği kapıdan çıkar. İmâna girme kalbin
tasdiki ve dilin ikrârı iledir. O halde, imândan da ancak kalp ve dilin inkârı ile çıkılır (Tahavi,
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2013: 326, 348).Gazâlî’ye göre de tasdikin kendisine özgü bir yeri vardır; o da kalptir, kalbin
de olanın yansıması da dil ile olur; bir bakıma “lisan kalbin tercümanıdır” (Gazâlî, 1974: I/300;
2015: 122).
Tekzip ve tasdik’in kalpte olduğu vurgusu Gazâlî için önem arzeder.Çünkü tasdik ve
ikrârla birlikte amelleri imânın ayrılmaz bir cüzü olarak kabul eden mezheplerin bu
kabullerinin bir neticesi olarak amelleri yerine getirmeyen tasdik sahiplerini imân dâiresinin
dışına yani tekfirle ithamın önüne geçmek istemektedir.Diğer bir deyişle O, bu tarifiyle Ehl-i
Sünnet’in cumhurunun imân anlayışını kabul etmekle beraber aynı zamanda imânı, ikrâr, tasdik
ve amel ile niteleyen, amel olmayınca tekfire yönelen akımların dînî temelden yoksun olan
ötekileştirmeyi, toplumdan dışlamaları engellemeyi amaçladığı söylenebilir. Gazâlî’nin te’vil
metodolojisinde Hz. Peygamber’in sözlerinden herhangi bir sözü bu (zâtî, hissî, hayâlî, aklî ve
şibhî) varlık mertebelerinden birine uygun olarak anlamak tasdik, bu mânâların hepsinin inkârı
ile Hz. Peygamber’i ve getirdiklerini -Yahûdîler, Hristiyanlar, Brahman ve Dehrîler gibiyalanlamak ise tekziptir (Gazâlî, 1992: 151; 2004: 336).
2.2. Fer’i KonulardaTekfir
Gazâlî’de müteşâbihlerin te’vilinin dinin aslından mı yoksa fürûundan mı olduğuna
bakılması elzemdir. Akıl yürütme ve te’vil ile ulaşılan bilgiler dinin temel esasları (asl) veya
tâli (ferʻî) konular ile ilgili olabilir. Gazâlî, âhâd/vahid haberle sabit olmuş fer’i bir mesele
inkâr edildiği takdirde onunla hiç kimsenin tekfir edilemeyeceği kanaatindedir.O’na göre
tekfire sebep olabilecek tek konu; Hz. Peygamber’den tevatürle geldiği kesin olarak bilinen
dînî bir esası (zarûrât-ı dîniyye veya usülu’d-din) inkâr anlamına gelecek bir te’vile
başvurulması tezini ileri sürer. Dinin inanılması gereken temel esaslarına usûlü’d-din; din
binasının oluşup ayakta durması için gerekli olan temel, çatı ve gövdesini teşkil ettiğinden bu
hükümler dinin temeli, esası yaniolmazsa olmazıdır. Bunları da tevhid, nübüvvet ve
mead/âhiret olarak üçe indirir. Bunların dışındakiler küfre düşürmeyen teferruattır vebunlarda
insanların hata yapmaları mümkündür (Gazâlî, 1992: 173-4).Dinin temel esasları ile Hz.
Peygamber’in varlığını haber verdiği bir şeyi açıkça inkâr etmediği sürece sadece yaptığı
te’vilden dolayı hiç kimsenin tekfir edilemeyeceğini belirten Gazâlî, te’vilde hata yapanların,
ümmetin çoğunluğunun aksine bir fikri savundukları için dalâlet, selefin söylediğinden farklı
bir şey söyledikleri için bid’at ile suçlanabileceğini; dünyevî bir yaptırım değil, hükmün
âhirette Allah tarafından verileceğini belirtir. Buna bir örnekle açıklayan Gazâlî, Şiâ anlayışının
hilâfet/imamete inanmayı farz gördüğünü, imama inanmayanları tekfir ettiğini, fer’i/fıkhî bir
konu olan imâmet konularının tekfiri gerektiren bir şey olmadığını ısrarla vurgular (Gazâlî,
1992: 165, 174, 191; 2004: 310-1).
Gazâlî’nin düşüncesinde muhtemelen zihinlere yerleşmesi için özetle söylediği tevhid,
nübüvvet ve meâd gibi bu üç itikâdî asıldan muhkem nasslardan oluşan hükümlerden birine
muhalefet etmeyi yani gönülden reddetmeyi tekzip kabul etmektedir.Bunların dışında fer’i
konular ile âhâd haberle ve icma ile gelen bir hususu zann ifade ettiğinden dolayı inkâr küfrü
gerektirmeyebilir, bid’at veya günah olabilir, demektedir(Gazâlî, 2006: I/303-4). Onun bu
görüşü günümüzde dinin aslından olmayan bir çok konudaki görüş farklılığı ve değişik
anlayışlardan dolayı birbirlerini tekfir ile itham edenlere de bir ikaz mahiyetinde olduğu
düşünülebilir. Yine O, tasavvuf ehlinden bazılarının kendileriyle Allah arasında ulaştıkları
makâm itibarıyla farz namazın kendilerinden düştüğünü, içkinin haram olmadığını, rüşvet ve
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haramları yemenin kendilerine helâl olduğunu bazı lafızları te’vil ederekiddiâ etmeleri zârûrât-ı
diniyye veya usulü’d-din hükümlerini inkâr olduğu da apaçıktır, diyerekdinin aslı olan usülu’ddin’de hükümleri kuralsız, gelişigüzel te’ville tekzibi veya dinin asıl hükümlerini hafife almayı
mazur saymamaktadır (Gazâlî, 1992: 165, 174, 191; 2004: 310-1).
2.3. Ehl-i Kıble’nin Tekfiri
Gazâlî,”bizim gibi namaz kılan, kıblemize yönelen..”(Buhâri, 1981: Salah 28) gibi
haberlerde Ehl-i Kıble’ye önem atfedildiğini, “Ehl-i kıble tekfir edilemez” prensibine göre kişi
kıbleye yöneldiği ve namaz kıldığı için akâid esaslarına ters düşmedikleri sürece mümkün
mertebe Ehl-i Kıble’ye dil uzatılmaması, onların dinden sayıldığı ilke ve esaslara inandığı,
bilmeden bazı inançları benimseyebileceğinden tekfir edilmemesi gerekir, der (Gazâlî, 1992:
173; 2004: 155, 335-6). Zirâ kıbleye yönelerek namaz kılan ve Lâ ilâhe illallah, Muhammed
Rasulullah diye inananların mal ve canlarının mübah kılınması ise hatadır. O’na göre bilgisizlik
mazeret kabul edilir(Gazâlî, 1992: 173; 2004: 155, 189, 335-6).
Ehl-i Kıble’ye hoşgörüyle yaklaşılmasını isteyen Gazâlî, bir müslümanı tekfir etmenin
onun kanını akıtma, malını helâl sayma, mirastan mahrum etmevb. gibi hukûkîdünyevî,
cehennemde ebedî kalmak gibi uhrevî sonuçlar doğurduğunu ve tekfirin basite alınmaması
gerektiğini ısrarla vurgular.Birini tekfir edebilmek için onun kalbindeki inancı bilme zarûreti
olduğundan bir kâfiri müslüman kabul etme hususundaki yanılmayı bir müslümanı kâfir kabul
etmekteki yanılgıdan daha hafif olduğu hakikatını dikkatlere sunar (Gazâlî, 1992: 173; 2004:
155, 335-6).Gazâlî’nin tekfir konusunda ihtiyata en uygun görüş, “la ilahe illallah Muhammed
Rasulullah” diyen ve müslümanların kıblesine dönüp namaz kılan kimseleri mümkün mertebe
tekfir etmekten sakınmak olduğunu belirtmesi, tekfiri “Usülü’d-Din”e hasrederek İslâm ümmeti
içinde var olan farklı ekol ve düşüncelere sahip Müslümanları tekfîrin dışında
görmesimuhtemelen toplumsal barışı hedeflemektedir.
2.4.Tereddüt ve Zann-ı Galiple Tekfir
Lafza mânâ verebilmek için bazen kesin, bazen zann-ı galible bilinir, bazen de tereddüt
hâsıl olur. Gazâlî’de eğer tereddüt varsa mânâ vermemek daha uygun olduğu konusunda şu
kuralı koyar: Uzak bir mecaz yoluyla bile olsa te’vile ihtimali bulunan konuların deliline
bakılır. Şayet delil kesin ise onunla hüküm verilir, lafız te’vil edilir. Ama delil kesin değil zannı galib ifade ediyorsa bid’at denilebilir ama asla küfür değildir.Zann-ı galiple yapılan te’vil
akâidin dinin esaslarına tealluk etmeyen bir durumla ilgiliyse o kişi tekfir edilemez diyen
Gazâlî, Kur’ân âyetlerini dinin öz ve ruhuna muhalif olmayan ve dînî terminoloji ölçülerine
uzak ihtimal olan mânâlarla te’vil edenlerin tekfirine karşıdır. O’nun düşüncesinde dinin özü ve
ruhunu bozmadığı sürece nassların te’vili mümkündür (Gazâlî, 1992: 167-8, 175; 2004: 3434.).
Gazâlî, bazı tasavvuf ehlinin Hz. İbrahim’in yıldız, ay ve güneşi görüp “İşte Rabbim”
(En’am, 6/76) demesinden kasdı bunlardan başkadır ki onlar nurânî-melekî cevherler,
nurâniliği aklî olup hissî değil, aralarındaki farklılığı yıldız, ay ve güneş nisbeti gibidir,
demeleridir. O’na göre bu zannî te’villerburhan değildir veya burhanın hakikâtini ve şartlarını
bilmeyenlerin burhan zannettiği zandır, sûfilerin te’villeri de böyledir. Yani itikad esaslarıyla
ilgili olmayan bu gibi konulardaki zan için ne tekfir olunurlar ne de bid’at ehlinden sayılırlar.
Gazâlî, âhâd haberle sabit olmuş bir mesele zann ifade ettiğindeninkâr edilse bu inkârı
sebebiyle hiç kimsenin tekfir edilemeyeceğini belirtir, bu sebeple de itikâdî meselelerde yakîn
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bilgi mütevâtir haberin kullanılmasını savunur (Gazâlî, 1992: 167-8, 174; 2006: I/200, 218).
Bununla O’nun kuralsız, gelişigüzel, dînî ve aklî dayanaktan yoksun delil ve lafızlarla fer’i
konulardaki te’viller sebebiyle tekfirin önüne geçmek istediği söylenebilir.
2.5. Mezhebî Görüşleri İnkâr ve Tasdik
Bazı fırkaların kapıldıkları taassup yüzünden tekfir konusunda ileri gidip kendi
fırkalarının dışında bütün herkesi tekfiri Gazâlî’yi endişelendirir. Fert ve toplum barışını bozan
tekfir sorununu çözme yolunda kafa yoran ve çözümü yolunda genel ilke ve kurallar yani
metodoloji ile hareket edilmesini isteyen Gazâlî, tekfir gelişigüzel değil, ciddi âhiret boyutlu bir
konudur. Her fırkadaki kişilerin mezhep taassubu ile kendi delillerini mütevâtir, muhalifinkini
zayıf rivâyet sayması Gazâlî’yi tedirgin etmektedir.Bir mezhep diğer mezheplerin te’vile
gerekçe olarak öne sürdüğü delilleri kabul etmeyebilir. Bu delillerin herkesce aynı şekilde
anlaşılması da mümkün değildir.Bu sebeple Gazâlî fikirlerde bir metodoloji olmasını isterken
mezhepler arası hoşgörü ve akademik uslûbu da önermektedir. Yine Gazâlî, Eş’ârî’nin zann ile
İbn Hanbel’i ve Mu’tezile’yi te’vil sebebiyle tekfir ettiğini, Mu’tezile’nin de Eş’arî’yi
te’villerden dolayı tekfir ettiğini belirtir. Zan ile hareket etmenin tutarsızlığı ve çıkmazını
(Necm, 53/28) dile getiren Gazâlî, lafızdaki varlık türlerinin (zâtî, hissî, hayâlî, aklî ve şibhî
gibi) beş mertebesi olduğunu, bunlara göre hangi varlık türüne anlamın verileceğini
bulabilenlerin asla tekfir edilemeyeceğini vurgular.Yani te’vil kanununa uydukları müddetçe
te’vil eden mezhep âlimlerinin tekfir edilemeyeceği genel esas olmalıdır (Gazâlî, 1992: 150 vd,
162 vd, 174, 178 vd; 2004: 342-4). Mezhep taassubu ile tekfir konusunda Gazâlî şöyle öneriler
de bulunur:
“Tekfir ederken kesinlikle gözönünde tutulması gereken bir husus; bunu açık olan şer’i
bir nassa dayandırmak, bir mezhep veya görüş taassubuyla hareket etmemek, işe şahsi kin ve
düşmanlık karıştırmamak ve bunda İslâm ve müslümanlar için bir fayda görmektir. Halbuki
pratikte birbirlerini tekfir edenler, genellikle açık nasslara dayanmak yerine mezhep ve görüş
taassubu ve taraftarlığı yüzünden veya şahsi kin ve düşmanlık sebebiyle bunu yaparlar.
Bunlarla tekfir etmeye kalkışmak ise kesinlikle câiz değildir. Bir mezhep veya fırkanın ictihad
ve görüşünü kabul etmemek küfrü gerektirmez. Küfür, Allah ve Rasülünü tekzip etmek ve
onlardan geldiği kesin yollarla sabit olan hükümleri kabul etmemek veya bunları bozuk
te’villerle tahrif edip mânâ ve maksadlarından uzaklaştırmaktır. Kişisel kin ve garazlarla
insanları tekfir etmeye kalkışmak ise Allah’ın dinini kendi çıkar ve hesaplarına âlet etmektir.
Asıl tekfir edilmeye müstehaklar da din ve mukaddesatı bu şekilde kullanmak isteyenlerdir.”
(Gazâlî, 2004: 342-4)
Bu önerilerin tekfir probleminin çözümünde önemli bir kıstas olduğu söylenebilir. Bir
mezhebin ictihad ve görüşünü reddetmenin küfrü gerektirmediğini belirten Gazâlî, küfür, Allah
ve Rasülünü tekzip, muhkem/kesin hükümleri kabul etmeme, bozuk te’villerle onların mânâ ve
maksadlardan uzaklaştırma olduğunu söyler (Gazâlî, 1992: 123, 150, 162, 174-9; 2004: 3434).Gazâlî’de Yunan filozoflarına uyan bazı müslüman kökenli filozoflarşu görüşlerinden dolayı
tekfir edilebilir: 1-Âhiretteki dirilişin ruh-ceset olmadığını sadece ruh olduğunu iddia etmeleri.
2-Allah’ın küllî şeyleri bildiğini, cüz’i şeyleri bilmediği kanaatleri.3-Âlemin de Allah gibi
kadîm ve ezelî olduğunu, Allah’ın âlemin yaratıcısı değil, illeti olduğunu söylemeleri (Gazâlî,
1981: 14-6, 212, 307-313).İslâm filozoflarını Gazâlî’nin tekfir etmesi kendi kuralıyla çeliştiği
eleştirileri yapılır. İbn Rüşd, “Tehafütü’t-Tehafüt/Tutarsızlığın Tutarsızlığı” adlı eseriyle
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Gazâlî’nin ortaya koyduğu bu tür görüşlerin doğruluk ve inandırıcılık bakımından yetersiz
olduğunu büyük bir bölümünün de kanıtlayıcılık ve kesinlik bakımından tutarsız olduğunu
açıklar (İbn Rüşd, 1986: 2). Gazâlî’nin görüşlerine değer veren Râzî’ye göre “Allah’ın yarattığı
şeyler bir ölçüye göredir”(Ra’d, 13/8; Furkan, 25/2; Kamer, 54/49). Allah’ın küllî ve cüz’i her
şeyi mutlak ilmiyle bildiğine işaret eder. Râzî, İslâm filozoflarının Allah, küllî şeyler (eşya) vaz
edip onlara kuvvet ve özellikler yerleştirdi ve onları hususî ölçülerle takdir edilmiş olan
hareketlerinden, belli cüz’î haller ve mukadder hususî münâsebetler ortaya çıkacak bir biçimde
hareketlendirip tahrik etmekte, bu âyetin muhtevasına, kulların fiilleri, halleri ve düşünceleri de
dahil ettiklerini söyler. Allah’ın tikelleri bilişine itiraz eden bazı İslâm filozoflarını Râzî, bu
düşüncelerini usûlü’d-din dışında te’villerini hoşgörüyle karşılar, bu te’villeri sebebiyle
Gazâlî’nin yaptığı gibi onları tekfir etmez (Râzî, 1978: 127-8; 1981: XIX/17). Râzî’nin
usûlü’d-din dışındaki yorumları hoşgörüyle karşılaması İslâm’ın özgür düşünceye verdiği
önemi göstermesi açısından da önem arzeder.
Dinin kesin olarak bilinen yani muhkem bir hükmünü inkâr edenler dışında cehâletle
gelişigüzel tekfir yapılmamasını, küfür ve imân hakikatlarınındoğru bir şekilde öğrenilmesini
de tavsiye eden Gazâlî, mezheplerin kaçınılmaz olduğunu ama taassup ve cehâlete dayanan
mezhepçiliğin terk edilmesi gerektiğini, mezhep imamlarının görüşlerini kabul etmeyenlerin
tekfirle suçlanamayacağını, mezhebin görüşleri dinin yerine geçirildiğinde, mezhepten
olmayanları dışlamanın ötekileştirme, aşırılık, şiddet, terör vb. gibi fert ve toplum hayatında
psiko-sosyal tehlikeler arz edebileceğini söyler (Gazâlî, 1992: 122-3).Gazâlî’nin bir mezhep
veya fırkanın zarûrât-ı diniyye veyausülü’d-din dışındaki ictihad ve görüşünü kabul etmemek
küfrü gerektirmediği tezi aşırı te’villeri ve tekfiri önleme bakımından tutarlı ve uygun
görülebilir.
3. Gazâlî’nin Te’vil Metodolojisi
3.1. Te’vil Âyetinde Durak Problemi
Kur’ân, âyetlerin muhkem ve müteşâbih olarak ikiye ayrıldığını beyan eden “Oysa onun
gerçek te’vilini ancak Allah (bilir) ve ilimde derinleşmiş (rusûh sahibi) olanlar bilir”(Al-i
İmrân, 3/7) ifadesi hakkında Gazâlî,âyetteki durak problemine değinir. Kıyametin kopma
zamanı gibi sadece Allah’ın bileceği müteşâbihler için “Bunun te’vilini sadece Allah bilir”
kısmında durmak uygun, eğer kasdedilen kıyametin kopma zamanı değilse “Allah ve dinde
rusûh sahibi olanlar bilir” şeklinde okunması daha doğrudur(Gazâlî, 2006: I/156-7).O,durağın
“bunun te’vilini sadece Allah bilir” kısmında olmasını savunan ve te’vili reddeden HanbelîSelefî ekolüne cevaplar verir, müteşâbihlerin te’vilinin doğru olacağını savunur. Nasla sabit
olmuş bir hususun aklın verileriyle çelişmeyeceği görüşünde olan Gazâlî’ye göre teşbih içeren
haberlerin çoğu sahih değil, sahih olanlar da te’vil edilebilir.O, te’vilden uzak duran Eş’arî’nin
bile amellerin tartılmasını te’vil yaptığını, Ahmed b. Hanbel’in de “Haceru’l-Esved, Allah’ın
arz’daki sağ elidir”; “Mü’minin kalbi, Rahmân’ın iki parmağı arasındadır” ve “Rahmân’ın
nefesini Yemen tarafından hissediyorum” gibi rivâyetleri te’ville açıkladığını belirten Gazâlî,
“Ahmet b. Hanbel, bazı hadisleri te’vil etmiş, bunlar dışında haberlerde aklî nazara kendini
tamamen vermemiş, derinlemesine inmemiştir. Şâyet bu konuda derinlemesine inseydi te’vil
vecihlerinin çokça olduğu kendisine zâhir olurdu. Böylece “fevk” ve diğer cihet ifade eden
mânâları Allah’a tahsis etmek gibi görüşlere sahip olmaz, onları te’vilden kaçınmazdı”(Gazâlî,
1984: 103 vd; 1992: 157-8, 162-4; 2004: 85-6) demektedir.Te’vil yapmak zorunda olmayan
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hiçbir fırka ve anlayışın olmadığı tezini savunan Gazâlî’nin verdiği bu örneklerle muhtemelen
âyetin “Oysa onun gerçek te’vilini ancak Allah ve dinde rusûh sahibi olanlar bilir” şeklinde
okunmasının daha doğru olduğunu, rusûh sahibi âlimlerin te’vil yapabileceğiniispata yönelik
olmalıdır.
3.2. Avam-Ârif Ayırımı
Te’vil bakımından insanları avam ve ârif diye ikiye ayıran Gazâlî, avam ile kasdettiği,
edîb, nahiv âlimi, muhaddis, müfessir, fakîh, mütekellim gibi ma’rifetullah denizinde
yüzmesini bilmeyen yani te’vil hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayanlardır.
Marifetullah denizinde yüzme öğrenmek için ömürlerini harcayanlar, dünya, mal, mevki,
halktan ve şehvetlerden yüz çevirenler, ilimde ve amelde ihlâslı, tâatli ve günahları terkde dinin
hudûdu ve âdâbını gözeterek amel işleyenler, Allah rızası ve râzılığından başka şeyleri aklından
çıkaranlar, Allah’ın muhabbeti yanında dünyayı, âhireti ve firdevsi bile bir tarafa atabilenler,
marifet denizinin hakîkî dalgıçları âriflerdir. Rusûh sahibine“ârif” diyen Gazâlî’de avamın
denizi ile ârifin denizi arasında fark vardır. Ârifin marifetullah deniziavamın su denizinden
daha derin ve onda bulunanlar diğerine göre daha tehlikelidir. Su denizinde boğulan fâni
hayatını, marifetullah denizinde boğulan ise ebedî hayatını kaybeder (Gazâlî, 1984: 35 vd;
2005: 9-14).Te’vil konusunda halkın ve nazar ehlinin olmak üzere iki türlü anlayış olduğunu
belirten Gazâlî’de halk, mümkün mertebe müteşâbihlere dalmaktan kaçınmalı, nazar/ilim ehli
de müteşâbih lafızlara mânâ verebilmek için kat’i burhan ile zâhirlerini terketmeleri, hatalı
burhan düşüncesiyle de birbirlerini tekfir etmemeleri gerekir. Burhan için ittifak ettikleri bir
kanunu olmaları gerekir ki herkesin kabul edebileceği Kur’ân’ın ölçüleri; teadülü ekber,
teadülü evsat, teadülü asgar, teanüd ve telâzum olmak üzere beş tanedir. Mizân-ı teadül;
yüklemli iktirânî kıyastır. Buna adalet–müsavat ölçüsü de denir. Klasik mantıkdaki yüklemli
kıyasın karşılığı, mizân-ı teadülün üç şeklini de yüklemli kıyasın üç şeklinin karşılığı olarak ele
almaktadır. Şöyle ki; mizân-ı teâdülün üç şekli olan mizân-ı ekber; yüklemli kıyasın birinci
şeklinin, mizân-ı evsat; yüksemli kıyasın ikinci şeklini, mizân-ı asgar ise yüklemli kıyasın
üçüncü şeklinin karşılığıdır. Mizân-ı telazüm; klasik mantıkta bitişik şartlı kıyasa karşılık
gelmektedir. Bu kıyas şeklinin öncüllerinden biri bitişik şartlı diğeri ise yüklemli önermeden
oluşur. Gazâlî’nin tezine göre bu ölçüleri elde edip iyice anlayanlar, müteşâbihlerin te’vilinde
yanılacak noktaları kolayca tesbit edip hatalara düşmekten de kurtulabilirler (Gazâlî, 1992:
166-7; 2016: 56 vd).Gazâlî, müteşâbihleri duyduğunda avamın yani halkın yedi aşamalı tavır
sergilemesini de ister. Bunlar; takdis, tasdik, aczini itiraf, sükût ve imsak’tır (Gazâlî, 1984: 125).O, yeterli bilgisi olmayan avamın te’vil ile ilgilenmesini hoş karşılamaz yüzme bilmeyen
kişinin denize dalmasına benzetir. Yüzme bilmeyenin denize dalması ne kadar tehlikeliyse
avamın da nassları te’vile kalkışması o kadar hatta ondan daha tehlikelidir.Kimileri denize
ancak sahilden bakar ve dalgaların görüntüsünden bile korkar. Kimileri ancak ayaklarını denize
sokabilir. Kimileri sadece boy hizası kadar bir derinlikte yüzebilir. Kimileri biraz daha derin
sularda kulaç atabilir. Kimileri çok derin sularda yüzebilir; fakat derin sulara dalıp dipteki
değerli taşları bulup çıkaramaz. Kimileri ise denizin en derin, en tehlikeli yerlerine dalar ve
bütün cevherleri bulup çıkarmayı başarır (Gazâlî, 1984: 34-5). O’nun te’vil metodolojisine göre
deniz örneği isabetlidir ama bu şartları taşıyanların bulunması günümüzde neredeyse zor
gibidir. Müteşâbihleri remizler olduğu iddiasıyla te’vil yapan Batınîlerin yaptığı kuralsız, aşırı
te’villerin fikir ve toplumsal hayatta yaptığı tahribatı gören ve bu endişeyle ağır şartlar süren
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Gazâlî’nin te’vil yapabileceklerde aradığı bu nitelikler eleştirilebilir. O, bir yönden haksız da
değildir. Herhangi bir ilmî ölçüsü bulunmayan ve genellikle İslâm’ın belli başlı esaslarını iptal
etmek vesilesi olarak te’villere dayanan Batınîlerin halkı Kur’ân ve sünnetten uzaklaştırıp,
naslarda geçen her şeyi sınır ve kural tanımaksızın te’vile başvurmaları onu bu görüşlere itmiş
olabilir (Gazâlî, 1964: 55 vd; 2015: 138). Delillerin şer’i hükümlere delâlet yönlerini,
hükümlerin delillerden nasıl iktibas edileceğini, kıyas, ictihad gibi konuların şartlarını,
özelliklerini, lafız-mânâ ilişkisini, hükümlerin delillerden nasıl çıkarılacağının bilinmesi
olanusûl ilmine yani metodoloji, yöntembilime vâkıf olmayanın yapacağı te’villerin hem dînî
hem de psiko-sosyal tehlikelerini dile getiren Gazâlî’de te’vilsizlik teşbih türü tasavvurlara yol
açtığı gibi aşırı te’vil de lafız-anlam ilişkisini bozduğundan dinin temelini de yıkar (Gazâlî,
1964: 55 vd; 2006: I/6-7; 2015: 138).O’nun te’vil yapacak kişide belli bir yeterlilik şartı
araması muhtemelen bu ve benzeri endişelerden dolayı olmalıdır.
3.3. Te’vil’de Nakil ve Akıl
İslâmî literâtürde müteşâbihlerin te’vilinde akla veya nakle önem veren farklı anlayışların
olduğunu belirten Gazâlî, haber niteliği olan müteşâbihatın te’vilinde akıl-nakil dengesinin
kurulmasını önerir (Gazâlî, 2004: 184 vd). 1-Aklı, 2-Nakli, 3-Hem aklı hem nakli öne alanlar
olmak üzere temelde üç yaklaşımın olduğunu belirtir, sonuncuyuda kendi içinde üç gruba
ayırır.
Birincisi; aklı ön plana çıkarıp nakli akla tabi kılanlar. Gazâlî, bunların aklı asıl yaparak
nakillerde zayıf kaldıklarını, akla muhalif gördükleri nakilleri ya red yada kendi görüşlerine
uygun şekilde te’vil yaptıklarını, müşkillerin araştırılması zahmetine katlanmayıp zâhirde akla
ters nakilleri işittiklerinde onu inkâr ederek râvisini yalanladıklarını belirtir. Te’vilin zorluğunu
görüp Hz. Peygamber’den gelen sahih haberleri inkâr etme fikrinin tehlikeli olduğunu tezini
savunan Gazâlî, dinin temelini rivayet eden râvileri ve haberlerini inkârın tehlikeli bir yol
olduğunu söyler (Gazâlî, 2015: 138). Bunlar Kur’ân gibi mütevâtir bulunanlar ile te’vil yapıp
lafzı mânâlarına yakın hadisler dışında lafzî mânaya uzak te’villere girmekten sakındıkları için
sahihleri inkâr ettiklerini belirten Gazâlî’nin tesbitine göre sahabe Allah’ın tecsim ve teşbihi
çağrıştıran ifadelerden münezzeh olduğunu bildiğinden müteşâbihleri anlamakta güçlük
çekmemişler, daha sonraki çağlarda aynı ifadeler problem oluşturmuştur (Gazâlî, 1992: 162-4;
2004: 85-6). Müteşâbihlerin Hz. Peygamber’in döneminde olmayıp dasonraki dönemlerde
sorun olması Gazâlî’nin bu tesbitini destekler gibidir.
İkincisi; nakli ön plana çıkarıp aklı nakle tabi kılanlar. Gazâlî’nin tesbitine göre
müteşâbihlerin zâhirî anlamlarını esas alanlar ki akıldan kaçınmış, te’vile dalmayıp kelimelere
zâhir anlamlarverdiklerinden aklî bahislerin bazı yönleri arasında yer yer çatışmalar belirmiştir.
Yani onlar Allah’ın bir cihette bulunmasının muhal olduğu gerçeğini kavrayamadığı için
üst/fevk, oturma/istivâ gibi yön bildiren kelimeleri te’vile gerek görmeyenler gibi davranıp
te’vile ihtiyaç olup olmadığının bile farkına varmayanlardır (Gazâlî, 2015: 138-9). Bu durum
bilimsel çalışmalar ile aklî çıkarımlara değer vermeme izlenimini oluşturduğu, çağlara göre
düzgün bir şekilde yorumlanması gereken dini içerikli kavramların anlam alanını daraltarak
fikir ve zihin çatışmalarına, dinin donukluğuna sebep olduğu söylenebilir.
Üçüncüsü; Akıl ve nakil arasında bir denge kurmaya çalışanlar yani her ikisini birleştirme
(cem) ve uzlaştırmaya (telfik) gayret edenler. Gazâlî bu sonuncu yaklaşımın daha isabetli
kendisinin de bu tutumu tercih ettiğini, bunun akıl-nakil arasında bir uyum ve bağdaşmayı esas
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aldığını da ifade eder. Gazâlî, hikmeti, hakikatı bulmaya en çok yaklaşanlar ilimde rusûh
sahibi/ârifler, takdir edilebilecek sağlam bir metod, dosdoğru bir yol izleyenler, yüce bir iş ve
meşakkatli yola girenler olduğunu belirtmektedir (Gazâlî, 2015: 138-9).Akıl ile nakli
uzlaştırarak problemlerin çözümü olabileceğini, değilse bid’at ve sapıklığa düşülebileceği
tehlikesini vurgulayan Gazâlî, konuyu açıklamak için akıl ile vahyi, müşahhas benzetmelerle
anlatır. O’na göre akıl, ilaç ve tedaviyi kabul etmeyen göz, vahiy ise ışıkları çevreyi aydınlatan
güneş gibidir. Doğru ve sağlıklı görmenin olabilmesi için sağlam bir gözün yanında güneşin
ışığının da olması gerekir. Kur’ân’ın ışığıyla yetinip akıldan uzaklaşan, gözlerini yumarak
çevreyi görmeye çalışan kör gibidir. Akıl ile vahyi cemedenler iki nurdan da faydalanarak
hidayeti ve hakikatı bulabilirler. Bunların herhangi birinden uzaklaşanlar aklını kullanmayanlar
hüsrânda kalırlar. Selefi gruplardan çıktığı söylenen Haşviyye’nin yaptığı gibi aklı dışlayarak
dinin zâhirîne uymanın akıl ve basiret zaafından ileri geldiğini, filozofların ve bazı aşırı
Mu’tezile’nin yaptığı gibi aklı tek ölçü zannederek dînî nass ve haberleri red veya te’vil etmeye
kalkışmanın kalp ve niyet bozukluğundan ileri geldiğini belirten Gazâlî’ye göre bu iki
yönelişden biri ifrat, diğeri de tefrittir. Akıl göz gibi vahiy de güneş gibidir. Akıl ve vahiy üst
üste gelen ve birbirlerini tamamlayan iki nurdurlar. Bu iki nurla düşünmek, tıpkı iki gözle
görmek gibidir. Bu nurlardan biriyle düşünmekse tıpkı tek gözle ve şaşı görenin iki gözle gören
gibi olduğunu söylemek yanlış olduğu gibi, akıl ve vahiy nurlarından birisiyle gerçeklerin
bulunup bilineceğini düşünmek de yanlıştır(Gazâlî, 2004: 11-2).Bununla O’nun akıl nakil
birlikteliğini savunduğu gibi kuralsız, aşırı te’villerle ve tekfir problemine çözümler sunduğu
söylenebilir.
3.4. Dilin Kullanımı
Gazâlî’de te’vil, lafızların anlaşılabilmesi için dilin kullanımı esastır. Bu da dilin
semantik, nahiv, belagat yapısı, lafız ve mânâ ilişkisinin kuralına göre bilinmesini gerektirir.
O’na göre dil bakımından lafızlar da zâhir ve mücmel olarak ayrılırlar. Zâhir, anlamı zihinde
canlanan ilk mânâ veya ilk görüşte anlaşılan şey, mânâsında bir karar verilemeyen ise
mücmeldir. Bu lafız, niteliği hakkında tereddüt edilen kapalı/müphemdir. Mânâlar bakımından
da lafızlar; 1-Müşterek/eşadlı, 2-Müşekkek/dereceli anlamdaş, 3-Mütevâtı/eşit anlamlı, 4Müterâdif/eş anlamlı, 5-Mütezâyil/ayrı nisbetli ve 6-Müteşâbih olmak üzere ayrılır, müteşâbih
lafızlar her iki anlama da delâlet ederler (Gazâlî, 2006: I/156; 2015b: 64-8).Arapça’da lafzın
hakikî ve mecazî iki türlü mânası olduğunu belirten Gazâlî“Âyet ve hadislerdeki lafızları
mânalandırmada hakiki ve mecazî iki yöntem uygulanır. Hangi lafızdan hangi mânanın
alınması gerektiğini belirleyen de Kur’ân’ın ortaya koyduğu temel prensiplerdir. Bu ilkelerden
birisi, Allah’ın başka herhangi bir varlığa benzemediğidir. Zâhir ve hakikî mânaları bu
prensibe uymayan âyet ve hadislerin mecazî mânüları anlaşılır” (Gazâlî, 2004: 78-9)
demektedir.
Te’vil, bir delilin desteklediği ihtimalden ibaret olup bu delil sayesinde te’vil, zâhirîn
delâlet ettiği anlamdan daha ağır basar ve zanna daha galip gelir. Gazâlî’de her te’vil, bir
anlamda lafzı hakikatten mecaza çevirmektir. Bu ihtimal bazen yakın bazen uzak olur. İhtimal
eğer yakınsa, bunun isbatında yeterince kuvvetli olmasa da yakın bir delil yeterlidir. Eğer
ihtimal uzak ise, bu uzaklığını telafi edecek bir delile ihtiyaç duyar; tâ ki bu uzak ihtimali
almak, bu delile muhalefet etmekten daha ağır basabilsin. İşte bu zann-ı galiptir. Bu delil bazen
karine, bazen kıyas, bazen de kendisinden daha kuvvetli başka bir zâhir olabilir (Gazâlî, 2006:
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II/35).Bu karine aklî delil, Allah için mekân, yön, şekil, uzuv olarak göz, intikâl ve istikrâr
imkânı vb. gibi konuların muhâl olduğuna delâlet ettiğinden bu tür lafızların aklî delille te’vili
gerektiğini belirten Gazâlî,âhiretle ilgili hususlar Allah’ın kudreti bakımından muhâl
olmadığından o tür lafzın zâhirîne göre açıklamanın,anlama göre mânâlandırmanın gerektiği
kanaatindedir (Gazâlî, 1981: 201). Gazâlî, te’vilde akıl ve nakil arasında bir denge kurmaya
çalışma, her ikisini birleştirme ve uzlaştırmaya gayret etme temel ilkesini ortaya koyduktan
sonra bir âyet veya hadisteki lafzı bu beş varlık türünden herhangi birinde kabul eden ve buna
uygun olarak te’vil edenin hiçbir şekilde tekfir edilmemesini ısrarla vurgular(Gazâlî, 1992:
162). Dolayısıyla Gazâlî’de müteşâbihlerin anlaşılmasında varlık kategorilerinin önemli bir
işlevi olmalıdır.
3.5. Te’vilde Varlık Mertebeleri
Zâtî Varlık/el-Vücûdu’z-Zâtî:Akıl ve duyulardan bağımsız olarak dış dünyada gerçekliğe
sahip olan yani sabit, hakiki varlıktır. Herkes tarafından algılandığı için te’vile ihtiyaç olmaz.
Göklerin, yerin, canlıların ve bitkilerin varlığı gibi, bu varlık türü o kadar açıktır ki varlık
dendiğinde insanların çoğunun aklına bunlar dışında bir varlık türü gelmez.Kur’an’da geçen bu
varlıklar duyularla ve akılla idrak edilsin veya edilmesin bunların gerçekte var oldukları kabul
edilir. Gazâlî, zâtî varlık türü için, âyetlerdeki “arş” (Taha, 20/5), “kürsî” (Bakara, 2/255) ve
“yedi kat göğü” (Tarık, 65/12) örnek gösterir. Bu ifadeler zâhirî üzere sabit olduğundan te’vil
edilmezler (Gazâlî, 1992: 157).
Hissî Varlık/el-Vücûdu’l-Hissî: Görüntüsü dışında bir varlığa sahip olmadığı halde
görme kuvveti ile bir şeyin görülmesi gibi sadece hissen var olan, duyu organına mahsus bir
varlık türüdür. Uyuyan veya hasta bir kişinin uyanıkken gördüğü hayalî varlıklar bu türdendir.
Bu şekilde görülen hayalî varlıkların dış dünyada bir gerçekliği bulunmaz. Ancak duyu
organları bunları dış dünyada varmış gibi algılayabilir. Bir kimse nokta büyüklüğünde bir ateş
parçasını eline alsa ve hızla sağa-sola düz bir şekilde hareket ettirse ateşten bir çizgi, çember
şeklinde hareket ettirirse ateşten bir çember şekli oluştuğunu görecektir. Gerçekte ise ne çizgi
ne de daire şeklinde bir ateş vardır. Gözün gördüğü çizgi ve dairenin dış dünyada bir gerçekliği
yoktur (Gazâlî, 1992: 156-8).Hz. Peygamber’in “Kıyamet gününde ölüm, güzel bir koç şeklinde
getirilir ve cennetle cehennem arasında boğazlanır”(Buhârî, 1981: Rekaîk 51; Müslim, 1981:
Cennet 40) ifadesinde Gazâlî ölümün bir araz olduğunu ve cisme dönüştürülemeyeceğini
bilenlerin bu hadisi te’vil etmesi gerektiğini belirtir. Buna göre kıyamette insanlar bu koçu
görecekler ve onun ölüm olduğuna inanacaklardır. Bu durumda aslında boğazlanan koç değil
kendisinden ümit kesilen şey yani ölümdür. Kendi anlayışı ve kabiliyetine göre te’vil
konusunda aklî burhanı getiremeyenler, muhtemeldir ki ölümün zâtında, kendisinin koça
dönüşeceğini ve boğazlanacağına inananırlar(Gazâlî, 1992: 157-8).Bu varlık türüne Gazâlî’nin
verdiği diğer bir misâl Hz. Peygamber’in “cennet bana şu duvarın yüzeyinde
gösterildi”(Buhari, 1981: Salât 40; Müslim, 1981: Küsûf 3) şeklindeki ifadesidir. Cisimlerin
birbirinin içine giremeyeceğine (tedâhul) ve büyük bir cismin küçük bir cismin içine
sığamayacağına akıl yürütmeyle ulaşanlar bu rivâyeti şöyle te’vil ederler: Cennetin kendisi
duvara nakledilmiş değil, ancak onun sûreti sanki gözle görülüyormuş gibi duvarda
canlandırılmıştır. Gazâlî’de küçük bir aynada koskoca gökyüzünü görülebilmesi gibi büyük bir
nesnenin küçük bir nesnede görülmesi imkânsız değildir (Gazâlî, 1992: 157).
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Hayâlî Varlık/el-Vücûdu’l-Hayâlî: Duyu organlarıyla algılanan varlıkların, duyular
devre dışı kaldığında zihinde kalan sûretleri/imajlarıdır. İnsan gözleri kapalıyken bile zihninde
bir fil veya at imajı canlandırabilir. Sanki fil ve at görülüyormuş gibi zihinde eksiksiz bir sûret
meydana gelir. Ancak bunların o an için zihnin dışında bir gerçeklikleri yoktur. Hz.
Peygamberin: “Ben Yunus b. Mettâ’yı üzerinde Katvan işi bir aba olduğu halde telbiye edip
dağlar da ona cevap veriyorken ve Allah da ona Lebbeyk Ey Yunus derken görüyor
gibiyim”(Müslim, 1981: İman 268) ifadesiyle onun hayalinde canlandırdığı bir olayı tasvirle
anlattığı açıktır. Sözün söylendiği anda böyle bir olay olmamış, Hz. Peygamber de onu gerçek
anlamda görmemiştir. Hz. Peygamberin “görüyor gibiyim” ifadesi de bunu teyit eder. Öte
yandan hayal edilen her şeyin görme mahallinde de canlandırılması tasavvur edilebilir, bu da
müşahede olarak değerlendirilebilir. Maksat, örnek yoluyla anlaşılmasını sağlamak olup bu
sûretin kendisi değildir. Gazâlî’de hayâl mahallinde temessül edilen her şeyin görme
mahallinde temessül etmesi de tasavvur edilir ve bu hâl de müşâhede yani görme olur, hayâl
edilmesi tasavvur edilen şeylerde görmenin mümkün olmadığının delille gösterilmesi pek
nâdirdir. Örneğin gözler kapalı haldeyken sanki onları görüyormuşcasına “fil” ve “at” sûretini
hayâlinde oluşturulabilir. Bunlar tam bir şekilde kişinin dimağında var olup hariçte ise varlığı
mevcut değildir.
Aklî Varlık/el-Vücûdu’l-Aklî: Bu varlık türü bir şeyin ruhu, hakikati ve mânâsı
olmasıdır. Akıl, duyular, zihin ve dış dünyadaki bir varlığın bu varlık türlerindeki
gerçekliğinden bağımsız olarak saf mânâsına ulaşmaya çalışır. Örneğin “el”in hem duyulara
konu olan bir yönü, hem zihinde bulunan bir imajı hem de dış dünyada bir gerçekliği vardır.
Ancak akıl tüm bunların dışında onun mânâsına ve hakikatine ulaşmaya çalışır. Bu da kudret ve
tutma gücüdür. Aynı şekilde kalemin de bir sûreti vardır, fakat onun hakikati onunla yazı
yazılmasıdır (Gazâlî, 1992: 157-8). Gazâlî’nin buna verdiği örnek “Günahlarının cezasını çekip
de cehennemden çıkan kimselere bu dünyanın on katı büyüklüğünde cennetten bir yer verilir”
(Müslim, 1981: İman 83) rivâyetidir. Zâhirînden anlaşılan cennette verilecek yerin en, boy ve
yüzölçümü bakımından dünyadan on kat daha büyük olmasıdır. Bu ise duyusal ve hayalî bir
farktır. Ancak cennetin gökte olduğunu bildiren hadisleri bilenler, bu hadislere göre göğün
dünyaya dâhil olduğunu, dünyanın on katı bir büyüklüğün dünyanın bir parçasına
sığamayacağını düşünüp hayrete düşebilirler. Bu sorunu ancak te’vil yapmayı bilenler ortadan
kaldırabilir. O da burada kastedilen “on kat”ın manevî ve aklî olduğu şeklinde yapılacak bir
te’vildir. Yani maddî ruhudur, mânâsı da his ve tahayyül yoluyla idrâk edilen alanı değil, aklen
idrâk edilen alanıdır. Biri “mücevher” ile “atı” kıyaslayarak “bu mücevher bu atın on katıdır”
diyebilir. Kastedilen boyut itibariyle bir kıyaslama değil değer itibariyle bir kıyaslamadır.
Hadiste de burada yapılan değer bazlı kıyaslamanın bir benzeri yapılmış, mü’minlerin
cehennemde günahlarını çektikten sonra dünyadan daha değerli bir cennet bahçesine
yerleştirileceğini anlatmak istenmiştir (Gazâlî, 1992: 157-8).
Gazâlî’nin aklî varlık ile ilgili verdiği ikinci örnek Allah’ın Hz. Âdem’in çamurunu kırk
gün boyunca elleriyle yoğurduğuna dâir haberidir(Buhari. 1981: Enbiya 3; Müslim, 1981:
Kader 15). Allah için insanlar gibi bir organ anlamında “el” olamayacağını ve bunun teşbih
anlamına geleceğine delil getirenler hadiste bahsedilen “el”in ruhani ve aklî olduğunu kabul
ederler. El’den kasıt bir şeyi tutmaya ve kavramaya yarayan, kendisiyle iş yapılan, bir şeyi
vermeye ve almaya yarayan vasıtadır. Allah’a nisbet edilen el kelimesinin Allah hakkında
217

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
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

sûreti değil, ruhu ve mânası; bu da bir şeyi tutma ve kavrama gücüdür (Gazâlî, 1992: 157-8,
162).
Şibhî Varlık/el-Vücûdu’ş-Şibhî: Bu varlık türü sûret olarak da hakikat olarak da ne
duyularda, ne hayalde, ne akılda, ne de dış dünyada bizatihi bir varlığa sahiptir, sûreti ve
hakikatı yoktur. Histe, hayalde ve akılda da bulunmaz. Fakat var olan başka bir varlığa bir
özelliği itibariyle benzediğinden şibhî/varlığa benzeyen varlık ismini almıştır. Örneği âyetlerde
Allah için kullanılan “öfke/gadab”, “özlem/şevk”, “sevinç /ferah” ve “sabır” gibi ifadelerdir.
Öfkenin anlamı, sonucunda rahatlamak ve şifa bulmak amacıyla kalpteki kanın kaynamasıdır.
Bu ise acı ve eksiklik anlamına gelir. Öfkenin ne bu anlamıyla ne de hissî, hayalî ve aklî
anlamıyla Allah’a nispet edilmesi mümkün olmadığına delil ile ulaşanlar bunu öfke sonucu
meydana gelen şeyleri başka bir şey olarak yorumlayıp buradaki ceza vermeyi “irâde etme”
anlamışlardır. İslâm fırkalarından te’vil yapmak zorunda olmayan hiçbir fırka yoktur diyen
Gazâlî’ye göre Eş’arî bile amellerin tartılmasını te’vil yapmış, “amellerin yazıldığı sayfalar
tartılır ve Allah onlarda amellerin dereceleri miktarınca ağırlıklar yaratır” demiş ve bu te’vil
şekli, meseleyi uzak bir yorum olan şibhî varlığa götürmektir. Yine Gazâlî’ye göre te’villerin
hakikatten en uzağı ve en garibi de sözü mecaz veya istiâre saymaktır. O ise aklî veya şibhî
varlıktır, İbn Hanbel de bu şekilde te’vil yapmak zorunda kalmıştır.Nasslarda geçen
teşbih/mecaz ifadeleri bu beş varlık türüne uygun bir şekilde te’vil edenlere hakikatı arayan
dinin gerçek tasdikçisi denilebilir (Gazâlî, 1992: 157-8, 161-4; 2004: 85-6).Gazâlî’de varlıklara
delâlet eden lafızların felsefî ve tasavvufî te’villerinin avamda yanlış algı ve tasavvurlara yol
açacağı endişesi vardır. İslâmî bazı fırkalar mecazî ifadeler hakkında bu beş türün bilinmemesi
sonucu yanlış te’viller yüzünden birbirlerini tekfire kalkışmaları bu görüşü destekler gibidir.
Gazâlî’ye göre bir âyet veya hadisteki lafzı bu beş varlık türünden herhangi birinde kabul eden
ve buna uygun olarak te’vil eden bir kimse hiçbir şekilde tekfir edilemez. Ancak bu te’villerin
câiz olabilmesi için zâhirî anlamı kasdetmenin imkânsız olduğu bir delil ile ortaya konmalı,
eğer lafız zâhirî üzere anlaşılması mümkünse te’vil câiz değildir. Bunun mümkün olmadığı
ortaya konulursa öncelikle hissî varlığa, bu mümkün olmazsa hayalî varlığa, daha sonra
sırasıyla aklî ve şibhî varlığa geçilmeli ve bu şekilde te’vil edilmeye çalışılmalıdır. Delile
dayanan bir zorunluluk bulunmadıkça bir varlık derecesinden ötekine geçilmemelidir (Gazâlî,
1992: 162 vd). Diğer bir deyişle nasstan ilk anlaşılan mânâ zâtî varlıktır. Bu mânâ sabit
olduğunda diğer mânâların hepsini içerir. Zâtî varlığın anlaşılması imkânsız olduğunda hissî
varlık anlaşılır. O mânâ sabit olduğunda kendinden sonrakileri içine alır. Hissî varlığın subûtu
da mümkün olmadığında hayâlî veya aklî varlık üzerinde durulur. Onlar da mümkün olmadığı
takdirde şibhî-mecâzî varlık mânâsı alınmalıdır. Bir varlık derecesinden ötekine geçmek için
ihtiyaç duyulan delil konusunda da ihtilaf söz konusu olabilir. Bu ihtilâfı bir örnekle
delillendiren Gazâlî, Hanbelîler Allah’a “fevk” yönünün nispet edilmesine engel hiçbir delil
yoktur derken, Eş’arîler aynı şeyi Allah’ın görülmesi için savunurlar. Bir mezhep diğer
mezheplerin te’vile gerekçe olarak öne sürdüğü delilleri kabul etmeyebilir. Bu delillerin
herkesce aynı şekilde anlaşılması da mümkün değildir, demektedir(Gazâlî, 1992: 162 vd; Oral,
2019: 199 vd). O, muhtemelen mezhepler arası fikir, delil ve tartışmalardaortak metodoloji,
hoşgörü ve akademik uslûbu da önermektedir.

218

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
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

3.6. Âyet ve Haberlerdeki Te’vil Şartları
Gazâlî, müteşâbihleri âyet ve haberlerde olmak üzere ikiye ayırır. Âyetlerdeki
müteşâbihleri te’vil ile haberlerdeki müteşâbihleri te’vil etmenin aynı olmadığını dile getirir.
Te’vil edilmesi gereken bir nass ile te’vile müsait olmayan bir nassı ayırt etmek kolay bir iş
olmadığını belirten Gazâlî, bunu yapacakların Arap dilini bu dilin temel kurallarını, istiâre,
mecâz ve darb-ı mesellerin bu dildeki kullanım biçimlerini bütün incelikleriyle bilmesi
gerektiğini savunur. Kur’ân dışındaki haberlerdeki müteşâbihlerin te’vildeki delillerin karışık
olduğundan daha zor olduğunu beyan eden Gazâlî, onu da Arap dilini, darb-ı meselleri
bilmenin ötesinde tarih kitaplarını, geçmiş asırların durumlarını, hadis kitaplarını ve hadisleri
nakleden kimselerin hallerini ve sözlerini nakletmedeki maksatlarını iyice araştırıp inceleyenler
idrâk edebilir, yapabilir, der(Gazâlî, 1992: 168 vd). Yani Gazâlî, âyetlerdeki müteşâbih
ifadelerin te’vilinin haberlerdeki müteşâbih ifadelerden daha kolay olduğunu, âyetleri te’vil
etmek için Arap dilini bu dilin temel kurallarını, istiâre, mecâz ve darb-ı mesellerin bu dildeki
kullanım biçimlerini bütün incelikleriyle bilmesi gereğini söylerken, Kur’ân dışındaki
haberlerdeki müteşâbihlerin te’vili için de yukarıda şartlara ilaveten; tarih kitaplarını, geçmiş
asırların durumlarını, hadis kitaplarını ve hadisleri nakleden râvilerin hallerini ve sözlerini
nakletmedeki maksatlarını (ricâl ilmini) iyice araştırıp inceleyenlerdiyerek ayrı ihtisası
gerektirmektedir.Gazâlî’ye göre te’vil de iki şekilde olur; 1-Te’vil edilen mânânın Allah için
subûtunun rütbe üstünlüğü gibi kesin olması,2-Te’vil edilen lafzın iki ayrı mânâya gelmesi,
fakat birinin Allah hakkında subutunun câiz olmaması nedeniyle diğerinin câiz olduğunun
ortaya çıkmasıdır.Sözgelimi “O, kullarının fevkinde galiptir” (En’am, 6/18) âyetindeki gibi.
Arap dilinde bu lafız mekân ve rütbe yüksekliği gibi iki mânâda kullanılılır. Allah’ın mekandan
münezzeh olduğu için O’nun hakkında mekân yüksekliği bâtıltır. “Efendi köleden üstündür”,
“Sultan vezirden üstündür” dendiği gibi geriye rütbe yüksekliği kalır. İstivâ lafzı da iki değil üç
veya dört mânâya gelir. Gazâlî’de eğer bir lafız üç ayrı mânâya geliyor ve bu mânâlardan ikisi
Allah hakkında câiz, diğeri bâtıl oluyorsa Allah için câiz olan o iki mânâyı teke düşürmek
ancak zan ve ihtimalle olur. Böyle te’vil sonucu kesinlik ifade eden lafızlarla konuşulması
uygun olmadığından “benim zannımca, kanaatime göre” gibi muhtemel sözler şeklinde
olmalıdır. Gazâlî, delilin (burhan) şartının tam olarak anlaşılması gerektiğini anlamaktan âciz
kalınabileceğini delil kesin olduğunda te’vile ruhsat verilecebileceğini, delil kesin olmadığında
ise ancak akla yakın ve anlaşılır te’vile izin verilebileceğini söylemektedir(Gazâlî, 1984: 50-1;
1992: 178-180).
Gazâlî’nin müteşâbihlerin te’vilinde kaide, şart ve tavsiyelerde bulunması, son yazdığı
eseri “İlcâmü’l-Avam an ilmi’l-Kelâm”da avam tabakasının müteşâbih lafızları te’vil etmekten
mümkün olduğunca kaçınılmasını tavsiyesi bir tutarsızlık ve çelişki oluşturduğu söylenilebilir.
Aslında Gazâlî Batınîler ve Felâsife’nindînî kavramların içini boşaltarak yaptığı aşırı te’villerin
toplumlarda meydana getirdiği muhtemelen psiko-sosyal infiallerden endişe etmesinden
dolayıdır. Gazâlî’nin bir tesbitine göre de bütün mezhepler, müteşâbihlerde lafzın zâhirî
mânânın anlaşılmasının imkânsızlığı hakkında bir delil bulunmasına bağlı olduğunda te’vilin
cevazına ittifak etmişlerdir. Yani te’vil yapmayan mezhep yok gibidir(Gazâlî, 1992: 165). O
halde Gazâlî’nin düşünce sistemine göre te’vilde belli bir metodoloji, kanun, mîzân olmalıdır ki
hatalara ve aşırılıklara düşülmesin.
3.7. Te’vil İçin Bazı Öneriler
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Müteşâbih lafızların dilde kullanımının zorunlu, zenginlik ve ârifler için kemâl olduğunu
vurgulayan Gazâlî, haberlerdeki müteşâbihlere tutarlı ve anlaşılır te’vil yapabilmek için
birtakım önerilerde de bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
3.7.1. Tenzîh ve Takdîs Bilgisi
Gazâlî, müteşâbih lafızlarda şüphe ve tereddüt olmaması için Allah’ın yaratılmışlık
niteliklerinden ve tüm noksanlıklardan münezzeh olduğu tenzih ve takdis bilgisini önceden
öğrenmesini önermektedir. Şöyle ki; ayrı ayrı yerlerde ve yerlerinde herhangi problem teşkil
etmeyen bir takım müteşâbihleri Mücessime ve Müşebbihe türü kişilerin bir araya getirdiğini
beyan eden Gazâlî, bu lafızların yerli yerinde dağınık ve teker teker söylendiklerine o kadar
vehim ve tereddüt hasıl olmayacağını belirtir. O’na göre âyetlerde müteşâbihler çok azdır. Hz.
Peygamber az sayıda olan bu lafızları ömrü boyunca farklı zamanlarda konuları açıklama
sadedinde söylediğinden bu çeşit kelimeler kendilerine itimad câiz olmayan yani zayıf hadis
çeşitlerinden dinî konularda delil kabul edilmemeyan şâzve zayıf rivâyetlerde çok bulunur. Âdil
bir râviden nakli sahih olup da mütevâtir derecesine çıkan lafızlar birkaç adet/sayıdan ibarettir.
Gazâlî’ye göre teşbih vehmini gideren karine ve lafızlarla beraber söyleyen Hz. Peygamber, O
karine ve işâretleri huzurunda bulunup bu konuşmaları dinleyenler anladıklarından
sormamışlardı. Lafızlar, bu karinelerden soyutlanarak nakledilince vehim ortaya çıkmıştır. Bu
zannı giderecek en büyük karine; kişileri vehme düşüren bu lafızların zâhirî mânâlarından
Allah’ın münezzeh olduğu takdis bilgisinin önceden bilinmesidir. Yani Allah’ın sûret, el, ayak,
nüzûl ve istikrar vb. gibi cisim ve cisim niteliklerinden münezzeh olduğunu daha önce öğrenen
için bu bilgi, içine işlemiş bir sermaye gibidir. Duyduğu lafızda hiçbir şek ve şüpheye
kapılmaz. Kişilerin önceden sahip olduğu bu bilgiler her ne kadar bazıları için bu kelimelerin
te’vili ve asıl mânâsının ne olduğu konusunda bazı şüphe ve tereddütler olsa da hiç şüphe
kalmayacak şekilde vehimleri gideren karinelerdir(Gazâlî, 1984: 93 vd).Gazâlî’nin kişi de
müteşâbihlerde şüphe ve tereddüt olmaması için Allah’ın yaratılmışlık nitelikleri ve
noksanlıklardan münezzeh olduğutenzih ve takdisbilgisini önceden öğrenilmesi önerisi
müteşâbihlerde olduğu gibi Allah tasavvurunda olması arzulanan genel geçerliliği olan bir esas
olduğu söylenebilir.
3.7.2.Usûlü’d-Din’de Te’vil
Gazâlî’ye göre müteşâbih lafızların te’vili gelişigüzel olmamalıdır. Onların te’vilinin
dinin aslından mı yoksa fürûundan mı olduğuna bakmak gerekir. Akıl yürütme ve te’vil ile
ulaşılan bilgiler dinin temel esasları (asl) veya tâli (ferʻî) konular ile ilgili olabilir. Tek bir konu
dışında fürûata ilişkin te’villerinden dolayı hiç kimse tekfir edilemez. Tekfire sebep olabilecek
tek konu ise Hz. Peygamber’den tevatürle geldiği kesin olarak bilinen dini bir esası (zarûrât-ı
dîniyye veya usülu’d-din) inkâr anlamına gelecek bir te’vile başvurmaktır. Bunun dışındaki
tüm meselelerde insanların hata yapmaları mümkündür. Allah’a, Resûlüne ve ahiret gününe
iman gibi akâid esasları ile te’vil edilmesi mümkün olmayan, tevâtür ile nakledilen ve aksine
herhangi bir delilin bulunmadığı hususları reddetmek ise çok tehlikelidir. Te’vile konu olan
nassın mütevâtir mi ahad mı olduğunu tespiti önemlidir. Çünkü halk arasında çoğunlukla
meşhur haberlerin mütevâtir olduğu sanılabilir. Tevâtür, Hz. Peygamberin ve meşhur şehirlerin
varlığının bilgisi gibi bir şeyin şüphe götürmez bir şekilde bilinmesidir. Bir haberin mütevâtir
olabilmesi için Hz. Peygamber zamanına varıncaya kadar tüm asırlarda mütevâtir olması
gerekir. Gazâlî’de tevâtür öyle bir kesinlik derecesidir ki insan onu diliyle inkâr eder ama
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kalbinin onu bilmemesi imkânsız gibidir. Fırkaların taassub ile kendi delillerini mütevâtir,
muhalifinkini zayıf rivâyet saymasıGazâlî’yi endişelendirmektedir(Gazâlî, 1992: 174, 178;
2004: 342-4).Te’vil konusunda dilin düzgün kullanımı konusunda önemli bir kaideye de daha
dikkat çeken Gazâlî, delile itiraz eden bazen kendisinin te’vil edici olduğunu ileri sürerek
mütevâtir bir nassa aykırı davranabildiğini, fakat onun te’vil diye ileri sürdüğü düşüncenin dil
kaideleriyle uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi bulunmadığı da, bunu yapan her ne kadar
kendisinin te’vilci olduğunu iddia etse de öyle değil gerçekte bu durum onun cehâletini
gösterir, der(Gazâlî, 1992: 176). Bir başka yerde bu durumu yüzme örneğiyle açıklar (Gazâlî,
1984: 45-9).
3.7.3. Zannî Delil
Gazâlî, müteşâbihlerin te’vilindeki delillerin ya kat’î, ya şüpheli veya zann-ı galib ile
olduğunu, şâyet delil kat’î ise onunla te’vil yapılabileceğini, şüpheli ise mümkün mertebe
sakınılmasını öğütler. Ârif olanlar içinAllah ve Resûlünün murâdı budur diyerek, aralarında
tercih yapamadığı şüpheli mânâ ile hüküm vermemesi daha uygundur, der. Zann-ı galip; zannın
bir tarafında ilim, diğer tarafında cehil var; doğruluk yönünden ilme en yakın olan tasdike yani
daha çok ve daha güçlü emârelerle desteklenen zandır(Gazâlî, 2006: II/35). Şâyet te’vîl zann-ı
galib ile olursa, zannın tealluk ettiği iki şey mümkün. Biri, içine doğan o mâna Allah hakkında
câiz midir, muhal midir? Diğeri, kat’î olarak câiz olduğunu bilir, ancak murâd olan bu mudur,
değil midir tereddüdü varsa buna da özen göstermeli. Gazâlî böyle kişiye iki şeyi yapmayı
tavsiye eder. Biri, hata yapma ihtimali olduğundan o zannettiği mânaya kesin inanarak şuursuz
bir şekilde kendini bırakmamalı. İkincisi, zannettiği mânayı kesin ifadelerle söylememeli, “Ben
öyle zannediyorum” gibi sözlerle ifade etmeli. Gazâlî bu görüşüne “Hakkında bilgi sahibi
olmadığın şeyin ardınca gitme!” âyetini de delil getirir (İsra, 17/36; Gazâlî, 1984: 35-6). Yine
de moral bozulmamasını isteyen Gazâlî, üç şey lafza zann ile anlamıncevâzına delâlet eder;
Birincisi; doğruluğun mübahlığını gösteren delil. Bunları anlatmasında sâdık olan ârif, bir fitne
ve zarar yoksa doğruyu söylemenin mübah olduğunu düşünür,kendisi de o mânâyı öyle
zanneder. Gazâlî, halbuki onun müteşâbihlerde zanla söylediğini onu işiten kesin/kati doğru
diye inanır, bilmeden bir hüküm verir, bu hükümle bir başkasının tekfirine hükmederse tehlikeli
bir durum sözkonusu olabilme riski olduğunu belirtir.İkincisi; Kur’ân’ı tefsir edenlerin zan ve
tahmin ile görüşleri. Bir âyetin tefsirinde birçok görüşler ve birbirine zıt görüşler
olabilmektedir. Çünkü onların her söylediği Hz. Peygamber’den işitilmiş haber değil, ictihattır.
Gazâlî’ye göre bu, istiva, fevk gibi haberi sıfatlar konularında zan ve tahmin kabul edilemez.
Belki bu, fıkhî hükümlerde, nebilerin ve kâfirlerin hallerini hikayede, mev’iza ve mesellerde,
büyük hata tehlikesi olmayan konularda olabilir, ulûhiyet konularında ise
tehlikelidir.Üçüncüsü; Tabiinin, sahabeden âhâd yollarla gelip de tevâtür derecesine ulaşmayan
müteşâbihata dâir haberlerin nakli konusunda icma etmesi. Müteşâbihlerde ancak Kur’ân’da
olan veya Hz. Peygamber’den kesin ilim ifade eden durumlarda güvenilebilir, âhâd haberlere
itimad edilmez. Selef, âdil kişilerin yaptığı âhâd rivayetleri kabul edip sahih gördüklerinden
müteşâbihlerde onarılmaz yaralar açmıştır. Gazâlî’ye göre “Âdil bir râvi size ne haber vermişse
onu tasdik edin, kabul edin ve nakledin” deyince bundan “nefislerinizin söylediği zanları kabul
ve tasdik edin, onları açığa vurarak rivâyet edin” demek anlaşılmaması gerekir. Âdil olmayan
bir râvinin rivâyet ettiği müteşâbihlerde uygun olan ondan yüz çevirip rivâyet etmemek esas
olmalıdır. İtikadi konulardaki âhâd rivâyetlere meviza ve benzeri konularda gösterilmesi
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gereken ihtiyattan daha fazla önem ve itina gösterilmesi gerektiğini belirten Gazâlî muhtemelen
burada Ehl-i Hadis veya Haşviyye türü anlayışlardan endişelidir. Ehl-i Hadis, rivâyetleri
yorumlamadan ve kıyas yapmadan uygulamışlar, aklî-edebî ilimlerden ziyade naklî ilimlerle
ilgilenip, akâid ile ilgili hadisleri te’vil etmeden onlara bağlılığını ortaya koyan, hadise göre
amel etmişlerdir (Şehristanî, 1968: II/45-6).Haşviyye de bu tür rivâyetleri sanki sahihmiş gibi
ilah tasavvurunda bulunmuşlar, teşbih ve tecsim türü anlayışlara zemin hazırladıklarından
Gazâlî’nin endişesi kanaatimizce yerindedir. Sahabenin müteşâbih haberleri yakinen işittikleri
için başka ilimlerde işlevi olması açısından rivâyet ettiğini, tabiin de bu rivayetleri “Hz.
Peygamber şöyle buyurdu” demeyip “Fülan sahabi, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu
söyledi” dediklerini belirten Gazâlî’ye göre bu akademik uslûb ve inceliktir. Her haber,
müteşâbih dışında birçok hüküm ve faydaları da içerdiği sahabe ve tabiin bu tür rivâyeti ihmâl
etmediğinden Gazâlî’de rivâyetleri olduğu gibi rivâyet eden sahabe ve tabiun bihakkın
görevlerini yapmışlar, aklını kullanmayarak bunlarıyanlış anlayıp teşbih ve tecsime düşenlerse
sorgulama ve analitik düşünce ile kulluk görevlerini yapmadıkları için cehâlet yani karanlıklar
içinde kalmışlar, dünyada ve âhirette cezasını çekecek de onlardır (Gazâlî, 1974: III/17-8;
1984: 44-9). Gazâlî’nin işlevsel aklın verilerin kullanımı, özgür irâde ve sorumluluğa değer
vermesi uygun görülebilir.
3.7.4. Kişinin Durumuna Göre Açıklama
Gazâlî’ye göre müteşâbihleri soranın ve dinleyenlerin durumuna göre ârif olan açıklama
yapmalıdır. Eğer zanna dayanan te’vili zikrettiğinde soru soranın yararına olacağını anlarsa
açıklamalı, zarar göreceğini anladığında ise terketmelidir. Gazâlî’nin tesbitine göre nice insan
vardır ki içinde müteşâbihlerin mânâsını anlamaya dâir bir heves olmaz, zâhirî anlamını da
anlamaz. Bazıları da müteşâbihlerle inkâra gidebilir. Bazılarına zanna dayalı müteşâbihlerin
te’villeri söylenirse faydalı olabilir. Belki dini şüphe ve tereddütlerine ilaç gibi gelebilir.
Gazâlî’de müteşâbihlere zan ile anlam verilip herkese kürsüden alenen halk tabakasına
anlatımının doğru ve yararlı olmayabileceği kanaatindedir(Gazâlî, 1984: 44-9). İbn Rüşd,
Gazâlî’nin bu tavsiyesini kendisinin uygulamadığını, ehil olanlara açıklanabilecek te’villeri,
ehil olmayanlara açıkladığından dolayı onu eleştirmektedir (İbn Rüşd, 1999: 110-1).
Günümüzde ihtisas gerektiren bir çok konunun televizyon ve internet ortamlarında konuyu
derinlemesine bilmeyen kişilerce tartışılmasının ve altyapısı olmayanların yanlış algılama ve
tasavvurlara, ayrışma ve ötekileştirmeye yol açması toplumların birlikteliğine verdiği psiko
sosyal zararları müşahede edilmektedir.
3.7.5. Lafızda Tasrif ve Tefri
Gazâlî, müteşâbih lafızları tasrif etmemek yani asıl kabul edilen kelimeyi masdar ve mâzi
lafız veya anlamla ilgili bir maksat için değişik fiil ve isim vezinlerine dönüştürmemek
gerektiğini belirtir. Sözgelimi “Arşa istivâ etti” ifadesindeki “istivâ eden” lafzını; “istivâ eder”
şeklinde kalıplara sokulması doğru değildir. Lafzın değişmesi ile mânânın değişmesi de câiz
olduğundan teşbih ve tecsime ulaşabilecek mânâlar da içerebilir. Veya lafız tasrif edildiğinde
ifade ettiği mânânın içinde ziyade ve noksanlık anlamı da olabilir.YineGazâlî’de
müteşâbihlerde tefri yani genel anlama bağlı yan özelliklerin türetilmesi yoluyla nitelendirme
anlamında ‘bedî sanatı’ da câiz değildir. Örneğin Allah hakkında Yed lafzı için gereklidir
diyerek kol, bilek, avucu isbat etmek de uygun değildir. İsba lafzı vardır diye parmak ucu,
parmak boğumu isbatı câiz değildir. Aynı şekilde Allah hakkında et, damar ve sinir, kulak, ağız
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vb. isbatı da uygun değildir (Gazâlî, 1984: 51-2). O’nun te’vil metodolojisindeki müteşâbih
lafzın dil kurallarına da uymayan gelişigüzel te’vilini önlemeye yönelik “tasrif” ve “tefri” câiz
değildir ilkesi uygun ve tutarlıdır.
3.7.6. Te’vil’de Zorlanabilecek Yerler
Ulûhiyyet meselelerindeki te’villerde hakikatı aramak isteyenin niteliklerini açıklayan
Gazâlî, te’vil yapacak âlimin dünyaya yönelen ve ona ihtiras gösteren, marifetin gerçek şeklini
kavrayamadığından hakikate ulaşmasının zor olduğunu, eğer kavrasaydı aldanma yurdu
dünyadan kesinlikle kaçınırdı, der (Gazâlî, 1992: 184).Marifetullah denizinde yüzme öğrenmek
için ömürlerini harcayanlar, dünya, mal, mevki, halktan ve şehvetlerden yüz çevirenler, ilimde
ve amelde ihlâslı, tâatli ve günahları terkde dinin hudûdu ve âdâbını gözeterek amel işleyenler,
Allah rızasından başka şeyleri aklından çıkaranlar, Allah’ın muhabbeti yanında dünyayı, âhireti
ve Firdevsi bile bir tarafa atabilenler, marifet denizinin hakîkî dalgıçları âriflerdir (Gazâlî,
1984: 35 vd; 2005: 9-14).Gazâlî’ye göre ilimlerle ilgili çalışmalarında tafsilâta girenler, çok
derine dalanlar, çoğunlukla basit ve te’villerde makul/akıl ile menkul/nakil arasını
birleştirebilirler. İki konuda ise zorlanabilirler. Biri; neredeyse anlayışların isabetsiz, mânâsız
kaldığı anlaşılması zor olan uzak te’villere mecbur kalınan yerler,diğeri de; aslen te’vil şeklinin
tebeyyün etmediği bir türlü yapılamadığı “Huruf-u Mukatta/kesik harfler” gibi yerlerdir
(Gazâlî, 2015: 141-2). Gazâlî’nin huruf-u mukatta’da te’vilin yapılmaması isteği, muhtemelen
felsefî ve tasavvufî türü Batınîlik ve Hurûfilik gibi akımların aşırı te’villerini önlemeye yönelik
olmalıdır. Bu yüzden İslâm âlimlerinin çoğu da bu harflerin muhatabınsonrasında gelen
hikmetlere dikkat çekme hedefinin gözetildiği, te’vilinin de ancak Allah ve Rasülü’nün
bilebileceğini savunurlar.
3.7.7. Haberlerin Hepsine Muttali Olma Hırsı
İnsanın bütün haberlerin hepsini bilme gücüne sahip olmadığı tezini “Size pek az ilim
verilmiştir”(İsra, 17/85) âyetine dayandıran Gazâlî, bu arzunun gerçekleşmeyecek bir arzu
olduğunu hakikatlerin büyük âlimlere bile gizli kaldığı gerçeğini ihtimâl dışı görülmemesi
gereğini belirtir. ‘Haberlerin hepsine muttali olma hırsına kişi kapılmamalı’ diyen Gazâlî,
naslardaki her müteşâbih haberin muradına muttali olduğunu iddia edenin bu iddiası akıl
azlığının ispatıdır, der(Gazâlî, 2015: 141-2). Teknolojik imkanlarından yararlanarak haberlerin
çoğunu bulabilme yetenek ve imkânının olduğu söylenebilir ama lafzın muradına muttali olma
durumunda ise Gazâlî’ye hak verilebilir.
3.7.8. Aklî Deliliİnkâr
Te’vilde aklî delilin inkârının mümkün olmadığını belirten Gazâlî düzgün bir burhan
oluşabilmesi için bulunması gereken asgari malzeme iki mukaddimeyani doğrulama ve
yanlışlama yapılabilen iki bilgi/ilim kasdedilir, der. Burhan iki mukaddimeye, her bir
mukaddime ise biri diğerine nisbet edilen iki marifete bölümlenir. Bu mukaddimenin hükmüne
ve şartlarına baktıktan sonra iki mukaddimeyi bir araya toplayıp ikisinden bir burhan yapılır.
Burhan’ı bundan başka bir yolla öğrenmeyi isteyen kişi, imkânsızı arzulamış olur diyen Gazâlî,
bunun durumu, tıpkı kelime yazmayı beceremediği halde veya kelimeleri yazıp harfleri güzel
yazmadığı halde düzgün yazılar yazan bir hattat olmayı arzulayan gibidir, der(Gazâlî, 2006:
I/38-9).Gazâlî’de akıl yalan söylemez, ayrıntılara din tanıklık eder, akıl da dini tezkiye eder,
araştırma ve inceleme yoluyla elde edilmek istenen tasdiki bilgiler olan burhanı, aklın tasdiki
kaçınılmaz olduğuna göre cihet ve sûreti Allah’tan nefyetmede tereddüt câiz değildir.Sözgelimi
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“ameller tartılır”(A’râf, 7/8-9; Enbiyâ, 21/47; Müminûn, 23/102-103) dendiğinde amellerin
tartılamayacak bir araz olduğu burada bir te’vilin kaçınılmaz olması gibi. Yine “ölüm beyaz bir
koç sûretinde getirilir ve boğazlanır”(Buhârî, 1981: Rekaîk 51; Müslim, 1981: Cennet 40)
ifadesinin de te’vil edilmesi gerektiği gibi. Ölüm getirilmeyecek bir arazdır. Getirmek bir
intikal olayı ve bu bir araz için mümkün değildir. Dolayısıyla onun beyaz koç gibi bir sûreti
olamaz. Arazlar cisimlere dönüşmez ve ölüm boğazlanmaz. Boğazlama boynu bedenden
ayırmaktır. Ölümün ne bir boynu ne de bir bedeni vardır. Olsa olsa o bir arazdır ya da onu
hayatsızlık diye görenlere göre araz olmayıştır. Gazâlî’de bu haberin te’vili gerekir. Lafızların
zâhir mânâlarında olmadıklarının aklî delili zâhir mânâya hamletmenin mümkün olmamasıdır.
“Mü’minin’nin kalbi Rahman olan Allah’ın iki parmakları arasında”(Tirmizi, 1981: Kader 7)
haberinin zâhirî mânasının murad edilmediği akılla bilinir. Gazâlî kalbin etrafında parmak
görülmez. Bundan maksad parmağın sırrı ve gizli ruhu olan kudrettir. Kudretten el kinayesi,
iktidarı el daha iyi ifade ettiğindenden dolayıdır, der. Dolayısıyla aklî delil te’vilde asla inkâr
edilmemelidir (Gazâlî, 1974: I/257; 2015: 142-3).
3.7.9. İhtimâller Çatıştığında Te’vilin Tayini
Müteşâbih lafza verilen ihtimaller çatıştığında Allah ve Rasülünün muradı hakkında zan
ve tahmine dayalı hüküm vermek tehlikeli olabileceğini belirten Gazâlî’ye göre tahmin ve zann
bir bilgisizliktir, bu tür bilgisizlik ictihadla kavranabilen bir takım ibadet, amel ve taabbüdât
alanında duyulan zorunlu ihtiyaç nedeniyle olabilir. Ama itikâdî-kelâmî ulûhiyyet konularında
ise büyük bir vebal ve sorumluluktur. Gazâlî, müteşâbihlerde te’villerin çoğu zan ve
tahminlerdir. Allah ve Resûlünün murâdı budur diyerek, aralarında tercih yapamadığı şüpheli
mânâ ile hüküm verilmemesi daha uygundur, der(Gazâlî, 2015: 142-3).Akıllı kişi iki seçenekle
karşılaştığında ya zanna dayalı hüküm verir ya da şöyle der: “Bu sözün zâhirînin
kasdedilmediğini aklî delillerle kesin biliyorum. Gerçek muradı da bilemiyorum. Bilmeme de
ihtiyaç yok”. Kıyamette “Sen bir amelin emredilmediği gizli ve kapalı muradımızı niye istinbat
etmedin” diye muhtemelen sorulmayacağını belirten Gazâlî, zannî delillerle tekfir gibi
aşırılıklara sebebiyet verilmemesi için bütün gayretlerden sonra anlaşılmayan bu tür
müteşâbihlere anlam verilmeyip iman edilmesinin daha uygun olabileceğini
söylemektedir(Gazâlî, 2015: 142-3).
3.7.10. Müteşâbihlerin Te’vilinde Bazı Örnekler
3.7.10.1. Allah’ın Arş’a İstivâsı
“Rahmân arşa istivâ etti”(Tâhâ, 20/5) gibi müteşâbihlerde zâhirîni delil alan Haşviyye,
Müşebbihe ve Mücessime türü grupları eleştiren Gazâlî, istivâ lafzına dildeki yaygın
kullanımıyla “galebe çalma ve hükmü altına alma” anlamı verir. Arap dilinde bir kişi iktidarın
anahtarlarına sahip olup halkı hâkimiyeti altına aldığında “falan memleketleri hükmü altına
aldı, galebe çaldı” denilir. Gazâlî’de âyetin hakiki mânâsı ile bu mânâ arasındaki ilişki şudur:
Bir ülkeye hükmetmek ve onun yönetimine hâkim olmak, onun hükümet merkezini almak ve
saltanat tahtını elde etmekle sağlanır. Allah bütün kâinata hükmeder, her an gâlip ve üstündür.
Bir yerde ve yönde bulunmak gibi yaratılmış varlıklara âit niteliklerden münezzeh Allah’ın arşa
istivâsı ancak mecâzi bir mânâ ile açıklanabilir ki o da kâinat üzerinde mutlak hâkimiyet
kurmasıdır.Allah’ın Arş üzerinde istivâ etmesinden anlaşılması gereken mânâ, O’nun kâinata
hükmetmesi ve kâinatın yönetimine hâkim olmasıdır(Gazâlî, 2004: 80). İstivâ’ya istila, hükmü
altına alma gibi anlamlar verilmesine karşı olan Eş’arî’de istivâ, Allah’ın bilâkeyf arşın
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fevkinde yaratıkları arasında bulunmaması veya arşta keyfiyeti bilinmeyen bir fiil meydana
getirmesidir(Eş’arî, 2008: 51 vd). Muhkem âyetler ışığında kelimenin te’vili gerektiğini
belirten Gazâlî’de Allah’ın arşa istivâsının mânâsı; O’nun kâinata hükmetmesi ve kâinatın
yönetimine hâkim sevk ve hâkimiyetidir.Allah, o Beytullah’ın bir köşesine, bir taş
koydurmuştur ki O’nun yeryüzündeki sağ eli mesabesindedir. Çünkü insanların başkanlarına,
sağ elini öpmek suretiyle saygı göstermeleri örf ve adetlerinden ve yapageldikleri şeylerdendir.
Arş ve kürsî hususunda teşbihî zannı uyandıran her lafzın aynısı, hatta daha güçlüleri Allah’ın
“Beytim”(Bakara, 2/125) dediği gibi Kâbe, Kâbe’yi tavaf ve Hacerü’l-Esved’i öpme hakkında
da söylenir.Allah, tıpkı Beytullah ifadesinde olduğu gibi, kendine nisbet ettiği şeylerin şerefini
ve yüce özelliğini göstermek için kendisine izafe etmektedir(Gazâlî, 1974: I/274;1992: 162-4;
2004: 80, 85-6). Gazâlî’nin istivânın yaratıklara benzemesine imkân tanımayan kâinatı yaratan
ve yöneten anlamları şeklindeki te’vili ilah tasavvurunda tenzih ve teşbih türü görüşlere
düşülmemesi açısından âlimler tarafından da uygun ve tutarlıdır (Mâtürîdî, 2005b: IX/179-180;
Zemahşeri, 2018: IV/268).
3.7.10.2. Allah’ın Beraberliği ve Yakınlığı
Kur’ân’da Allah’ın beraberliğinden bahsedilir (Hadid, 57/4; Mücadele, 58/7). Bunun
zâhirî anlamıyla cisim yakınlığı anlamının problem olacağını belirten Gazâlî’ye göre bu
beraberlikten anlaşılması gereken mânâ; O’nun kullarını her yerde görmesi, onları ilim ve
kudretiyle ihata etmesi ve onlarda istediği şekilde tasarrufta bulunmasıdır (Gazâlî, 2004: 80).
“Cenbullah”(Zümer, 39/56) ve vech/yüz kelimesi de bunun gibidir. Cenbullah lafzının “uzuv”
anlamında yorumlanmasının bâtıl olduğunu belirten Gazâlî’de onun te’vili, Allah’ın emri ve
O’nun rahmetine sığınmadır. “Allah’ın cenbinde”(Zümer, 39/56)’nin te’vili; “Allah’ın emrinde
yaptığım aşırılıklarından dolayı bana yazıklar olsun” demektir (Gazâlî, 1974: III/180).
3.7.10.3. Nüzûl, Ityan ve Meci
Berat Gecesi ve bu geceyle ilgili geçen haberde “Allah’ın nüzulü”(İbn Mâce, 1981:
İkameti’s-Salah 191) anlatılır. Allah’ın gelmesini ifade eden kelimeleri barındıran âyetleri de
(Bakara, 2/210; Haşr, 59/2; Fecr, 89/22) delil alan Haşviyye, Müşebbihe ve Mücesimme türü
anlayışlar Allah’a cisim ve yön izafe ederek Allah yukarılarda olmalı ki iner, demelerine itiraz
eden Gazâlî’de, Allah’ın her gece yarısından sonra yere en yakın gök tabakasına inmesinden
anlaşılması gereken mânâ; Allah’ın o vakitte diğer zamanlardan daha çok rahmet ve merhamet
etmesidir. Çünkü bunu bildiren haberde “Benden af dileyin sizi affedeyim. Benden rızık isteyin,
size rızık vereyim. Sağlık dileyin, size şifa vereyim” gibi ilahi rahmetin çokluk ve coşkunluğunu
ifade eden sözlerle biter (Gazâlî, 2004: 81).Gazâlî, Allah’ın lütûf ve keremiyle yakınlığın neden
gecenin ikinci yarısına tahsis edildiğini de şöyle açıklar: Gecenin ikinci yarısında yapılan
duâlar ve ibadetler daha ihlaslı, daha içten ve tam anlamıyla kalp huzuru halinde yaptıkları için,
bu vakte özellikle dikkat çekilmesi içindir. Gecenin bu ilerlemiş vaktinde, insanlar ölülerden
farksız bir şekilde uykuya dalmışlar ve kendileriyle birlikte, akıl ve kalbi meşgul eden halleri
de kesilmiştir. Böyle bir vakitte uyanıp duâ edenler, bu ölülerden bütünüyle yüz çevirerek
uykusu ve uyuklaması olmayan Rablerine dönerler ve bütün kalpleriyle O’nun azâmetini
duyarlar. Böylece ibadet ve duâlarında diğer vakitlerden farklı bir içtenlik, huzur, sevgi, saygı
ve iştiyak hasıl olur. Bu mânâlar da onların üzerine Allah’ın rahmet, lütûf ve rızasını çeker.
İbadeterini çok sevaplı ve duâlarını daha çok kabul edilir hâle getirir(Gazâlî, 2004: 83-4).
Gazâlî’ye göre bu haber, gece namaz kılmaya teşvik içindir. Çünkü en faziletli ibadet olan
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teheccüd namazını kılmaya sevketmekte büyük bir tesiri vardır. Eğer râvi bunu, “Allah’ın
nüzülünden bahsediyor. Sonraki nesiller yanlış anlarlar” diye rivâyet etmeseydi bundaki büyük
fayda ve hikmetler yok olurdu(Gazâlî, 1984: 46-7). Gazâlî, bu tür rivâyetleri nakleden sahabe
ve tabiinin ilme hizmet görevlerini yaptıkları kanaatindedir.Gazâlî, “Ve sizin için dört ayaklı
hayvanlardan sekiz çift indirdi” (Zümer, 39/6) ifadesindeki “nüzûl” kavramında deve, sığır gibi
hayvanların gökden intikâl ederek nüzûl etmeleri görülmez. Bunların rahimlerde yaratıldığı
bilinir. İmam Şafii’nin “Mısır’a gittiğimde oranın halkı sözümü anlamadılar, ben de nuzûl
ettim, sonra daha da nuzül ettim” dediğini delil getiren Gazâlî, Şafii’nin nuzûlüyle vucüdunun
aşağıya indiği anlaşılmadığı gibi Allah’ın nüzûlü ile de asla cisim düşünülmez,
der(Gazâlî,1984: 18).Kudsî hadiste Allah’ın “Ben, kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. O, beni
andıkça ben onunla beraberim. O, şayet bana bir karış yaklaşacak olursa, ben ona bir zira
yaklaşırım. Eğer o, bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek
gelirse ben ona koşarak giderim...”(Buhari, 1981: Tevhid 16, 35; Müslim, 1981: Zikr
2)ifadesindeki Allah’ın kuluna doğru gelmesi ve koşmasından Gazâlî’ye göre anlaşılması
gereken mânâ; Allah’ın kuluna ihsan ve ikrâmda bulunması, sa’y ve gayretini değerlendirmesi,
onu bolca mükafatlandırmasıdır. Gazâlî bu te’viline Arap örf ve deyişindeki birine doğru
gelmek sözü örfen de bu mânâyı ifade ettiğini belirtir. Bu aynı zamanda ondan haberdâr olmak,
onu korumak, gözetim altında tutmak, onunla barışmak, ondan râzı olmak, ona iyilik etmek
gibi mânâları da içerir. Bu sebeple kudsî hadiste sözü edilen gelmekten, yaklaşmaktan ve
koşmaktan mesafe yakınlığı ve adımları çabuklaştırarak gitme mânâsını anlamak için bir
zorunluluk yoktur. Gazâlî’ye göre Allah için bu tür bir eylem muhal olduğundan teşcim ve
teşbih türü anlayışlardan uzak te’vil yapılması daha uygun görülmektedir (Gazâlî, 2004:
84).Allah’ın nüzûlünü, insanları duâya çağırması veya Allah’ın kuluna ihsan ve ikrâmda
bulunması, sa’y ve gayretini değerlendirmesi, onu bolca mükafatlandırması, Allah’ın yapılan
duâ ve istiğfârı rahmet, lütûf ve rızasıyla kabulü veya Allah’ın meleklerin inişi mânâsında
te’vilinin tevhid ve tenzîh açısından daha isabetlidir.
3.7.10.4. Yed ve Isba
Kur’ân’da Allah için bazen bir el, bazen de iki elden ve eller’den bahsedilir (Maide, 5/64;
Sa’d, 38/75; Yasin, 36/71; Fetih, 48/10). Bazı haberlerde nefsin Allah’ın elinde (Müslim, 1981:
Kader 2),kalplerin Rahmân Allah’ın iki parmağı arasında (ısba) olduğu, onu istediği gibi
çevirdiği (Tirmizi, 1981: Kader 7),dolu olan Allah’ın elindekilerden hiçbir şeyin eksilmeyeceği
ifade edilir (Buhârî, 1981: Tevhid 22; Müslim, 1981: Zekât 37) infâkı Allah’ın onu sağ eliyle
alacağı, avucunda yapılan infâkların büyüdüğü belirtilir(Buhârî, 1981: Zekât 8; Müslim, 1981:
Zekât 63). Allah, tevbe istiğfârını da elini açarak kabul eder (Müslim, 1981: Tövbe 32).
Gazâlî’de el lafzı, asla cisim ile alâkalı olmayan bir mânâya da gelebilir. Örneğin “ülke emîrin
elindedir”denildiğinde, emîrin eli kesik olsa bile ülkenin onun hükmü ve idâresi altında olduğu
anlaşılır. Allah, cisim olan şeylerle vasflandırılmakdan münezzehtir. Gazâlî, nasslarda geçen
Allah’ın elini bir organ, bir cisim olarak algılamasına Allah’ın tenzihi ve tevhid açısından itiraz
eder. Arapça’da usbu ya’nî parmak ni’met mânâsında kullanıldığını belirten Gazâlî, “falan
kimsenin üzerimde parmağı vardır” denilmesi nimeti vardır demektir(Gazâlî, 1984: 13-4, 30-1).
Günlük konuşmalarda bile insan bir işe gücünün yettiğini ve ona rahatça ulaşabildiğinde “O
benim iki parmağım arasındadır” cümlesiyle ifade eder. Buna göre kudretten el kinayesi
iktidarı el daha iyi ifade ettiğinden dolayıdır. Parmaklar da kudret ve şereflendirme ile te’vil
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edilebilir.Müteşâbihatta Allah’ın rahmet ve lütûflarının bolluğu, fazlının çokluğu ve affının
genişliğini ifâde için manevîyatı insan aklının anlayacağı maddî benzetmeyle ifadedir. Allah’ın
kalpleri istediği şekilde çevirmesi onlara dilediği duygu ve ilhamı vermesiyle te’vil edilebilir
(Gazâlî, 1974: I/257, 275; 2004: 84).
3.7.10.5. Allah’ın Sevgisi, Sevmesi ve Gadâb
Bazı âyet ve rivâyetlerde Allah’ın sevgisi, sevmesi (Buhârî, 1981; Daavat 3; Müslim,
1981: Tevbe 1-8) ve gadâbıgeçer (Bakara, 2/195, 205, 222, 276; Âl-i İmrân, 3/32, 57, 76,
134…). Allah’ın isimlerinden el-Vedûd, O’nun kullarını çok sevmesidir. Gazâlî’de bu sevginin
beşerî olması Allah için muhaldir.Allah bazı davranışlardan razı olmakta bazılarından da
olmamaktadır.Güzel davranışlarda bulunanlar Allah rızası için yaptıklarından dolayı Allah da
güzel hareket edenleri sever (Bakara, 2/195; Maide, 5/54). Allah’ın kulunu sevmesi, imânı ve
salih ameliyle ondan razı olması, ona rahmetiyle muâmelesidir. Allah’ın sevmemesi ve nefret
etmesi, Allah’ın, şu şu karakter ve yapıda olmayı sevmeme, o karakter ve huydan razı
olmamasıdır (Gazâlî, 2004: 84-5).Allah’ın sevmesi; rıza ve alakaya, gazâbı da cezaya te’vili
kelâmî açıdan daha uygundur. Sözgelimi Allah emir ve yasaklarını dinlemeyenlere öfkelenir
(Bakara, 2/61; 90; A’raf, 7/152).Öfkenin gerçek anlamı, sonucunda rahatlamak ve şifa bulmak
amacıyla kalpteki kanın kaynamasıdır. Bu ise acı ve eksikliktir. Öfkenin ne bu anlamıyla ne de
hissî, hayalî ve aklî anlamıyla Allah’a nispet edilmesi mümkün olmadığına delil ile ulaşanlar
bunu öfke sonucu meydana gelen şeyleri başka bir şey olarak yorumlayarak buradaki ceza
vermeyi “irâde etme” anlarlar (Gazâlî, 1992: 161-2). İhlâs ile kulluk eden itaatli kullar için
(İnfitar, 82/13; Mutaffifîn, 83/18) Allah’ın: “Ebrâr kullarımın bana sevgileri şiddetlidir. Benim
onlara sevgim ise, onların beni sevmelerinden daha şiddetlidir” (Bakara, 2/165) ifadesindeki
beşerî sevgi te’vili Gazâlî’ye göre mümkün değildir. Beşerî sevginin hakikatı bir his hatta bir
zaaftır. Türüne göre başkasıyla tamamlama ihtiyacı, ondaki üstünlüklere hayranlık ve imrenme,
ona karşı minnettarlık hisetme, kişiye yakınlık istek ve arzusundan ileri gelir. Bunlar kullar için
doğru ve gerçek ise de Allah için muhaldir. O halde Allah’ın sevmesi mecâzen olmalıdır ki
Allah’ın sevgisi rıza ve alaka kasdedilir. Yani Allah’ın ebrar kullarından râzı olması, onların
yaptıklarını beğenmesi, onlara dünya ve âhirette farklı muâmele etmesidir (Gazâlî, 2004: 84-5).
3.7.10.6. Sûret, Ayn ve Fevk
Bazı haberlerde: “Allah Âdem’i kendi sûretinde yarattı” (Buhârî, 1981: Itk 20); “Allah,
onu Rahmân sûretinde yarattı”(Müslim, 1981: Birr 115; Cennet 28)ifadeleriyle “suret” lafzı
kullanılarak bununla diğer varlıklara karşı insanoğlunun şerefi öne çıkartılır. Allah’ın Hz.
Âdem’e insan şeklini verdiğinde kendi rûhundan üflediği(Hicr, 15/29), Âdem ve neslinin
“Eşref-iMahlûkat; yaratılmışların en şereflisi, ünvânıyla halife olduğu açıklanır (Bakara, 2/30).
Bir şeyin duyularla algılanan dış görüntüsü, şekli ve varlığı demek olan sûret, Allah için
zâhiriyle kullanıldığında problem teşkil edebilir.Gazâlî’de “sûret” lafzı müşterek isimdir. Bazan
et ve kemikten meydana gelmiş, herbiri husûsî yapıda olan göz, burun, ağız, yanak gibi
cismlerin özel bir şekilde düzenlenmesinden hâsıl olan heyete verilen isimdir. Bazan de sûret
lafzı mecazen kullanılabilir. Örneğin “meselenin sûretini bildi” gibi. Sûret, Allah için et ve
kemikden meydana gelmiş burun, ağız ve yanaktan müteşekkil düşünülemez. Cisimlerin ve
heyetlerin yaratıcısı olan Allah, bunlara benzemekten münezzehdir (Gazâlî, 1984: 16-7; 2004:
80). Ayn/göz kelimesinin Farsçada karşılığı (çeşm)dir. Arapçada ayn, bilinen görme uzvu ile
birlikte, su kaynağı, altın ve gümüş anlamlarına da gelen müşterek isimdir. Kur’ân’da Allah
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hakkında “bir göz” ve “gözler” den bahsedilir (Hûd, 11/37; Tâhâ, 20/39; Tur, 52/48; Kamer,
54/14). Hz. Nuh’un gemisinden bahseden “Gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu”(Kamer,
54: 14) ifadesinde olduğu gibi “Aynullah” lafzı şâyet te’vil yapılmazsa Allah’ın cisim olarak
gözü olacağı düşüncesiyle teşbih ve tecsim fikrine düşülebilir. “Ayn”; göz, pınar, kaynak,
çeşme, bir şahsın veya şeyin kendisi, zâtı, eşyanın hakikatı, kavmin şereflisi ve ileri geleni gibi
anlamlardadır (Isfehani, trs: 134).Gazâlî’de Aynullah’ın zâhirî anlamı terk edilir. Biri
hükümdarın inâyeti ve gözetimi altında olduğunda “hükümdar falanca kimseye göz kulak olur”
denildiği gibi gözlerle kasdedilen Allah’ın kudreti ile geminin meleklerin kuşattığı bir
mekânda, koruma ve gözetim altında bulunmasıdır (Gazâlî, 1984: 30-1).Allah’a fevkiyyet
nisbet eden Müşebbihe, Haşviyye ve Selefî gibi görüşlere itiraz eden Gazâlî, “Allah’a muhal
olan şeyleri kavrayamadığı için fevk gibi yön bildiren kelimeleri te’vile gerek görmeyenler,
te’vile ihtiyaç olup olmadığının bile farkına varmayanlardır” der (Gazâlî, 2015: 138-9). O’na
göre âyette geçen “Fevk” lafzı (En’am, 6/18, 61; Nahl, 16/50) iki mânâda kullanılan müşterek
bir isimdir. Birinci mânâsı, yukarıda olan bir cismin aşağıda olan bir cisme nisbeti gibidir.
İkinci mânâda fevk, rütbe için kullanılır. Bu mânâda, “ilim ilimden üstündür” denildiği gibi,
“Halîfe sultânın fevkindedir” ve “Sultan vezîrin fevkindedir” denilir.Allah’ın takdis ve tenzih
prensipleri gereği cisim olması muhal olduğuna göre Allah’a atfedilen “fevk” gibi mecâzî
kelimeler, O’nun azamet, yücelik ve üstünlük niteliklere sahip olduğunu anlatmaktadır (Gazâlî,
1984: 19-20).
3.7.10.7. Şeytanın Damarlarda Dolaşması
“Muhakkak ki şeytan, herbirinizin içinde, vücûdunuzda kanın dolaştığı gibi
dolaşır”(Buhârî, 1981: Ahkam 21; İ’tikaf 11; Müslim, 1981; Selam 23) müteşâbih haberini
Gazâlî, “şeytanî tesirlerin insanın iç dünyasına sirayet etmesi” şeklinde te’vil ederek bunun
şeytanın kalbe atılan vesveseleri de olması mümkündür, der. Bu haberle Hz. Peygamber,
insanın kötü/şeytânî düşünce ve vesevselere kapılabilmesinin hâlini, kanın damarlarda sessiz
sedasız ama sürekli deveran halinde olduğu gibi şeytan da çeşitli hile ve desiselerle insanı
devamlı çepeçevre kuşattığını, insanı çepeçevre kuşatan şeytanın, onu daima kötülüğe
çağırdığını anlatır. Bu haberden murat şeytanın insanın düşünce sistemine girebilme, orada
tıpkı damarlarda kanın dolaşması gibi hareket edebilme, insana kötü şeyleri telkin etme
özelliğini izahtır. Nasılki insan damarlarında büyük bir sürat ve bir çok hikmetiyle dolaşan
kanın hareketini nasıl hissedemiyorsa kalb ve gönül dünyasına şeytanın kolayca nüfûz ettiğini
ve kendisine veseveseler telkin ettiğini de farketmeyebilir. Gazâlî’ye göre şeytanın kalplere
girmesinin keyfiyeti, histe ortaya çıkan bir tahayyül yoluyla değildir. O’nun vesvesesi meleğin
ilhamı gibi yani ilham hasıl olduğunda melek, vesvese sâdır olduğunda da şeytan diye
isimlendirilir. İlham, hayra sebep olarak hâtıra gelen şeyden, vesvese ise şerre sebep olan
şeyden ibarettir. Vesvesenin sebebi, ilhamın sebebinden başkadır. Melek ve şeytan bu ikisinin
sebeplerinden ibarettir. Şeytan kötülüğün, melek ise iyilik ve güzelliğin vasıtası olmasındandır.
Yoksa şeytanın cisminin suyun suyla karışması gibi, insanın cismiyle karışması değildir.
Gazâlî’de önemli olan insan aklı ve özgür irâdesiyle ilham ve vesveseyi karıştırmamasıdır
(Gazâlî, 2015: 145). İnsan hikmetler dünyasında her an imtihandadır. Gazâlî, kişi aklını
kullanarak bunu yapmadığı ve en büyük cihad nefsin halleriyle mücadele etmediği için
cezalandırılacaktır, der (Gazâlî, 1974: III/17-8).Gazâlî, “ne zaman evin duvarları ateşin ışığıyla
aydınlanırsa, tavanı ateşten çıkan duman ile kararırsa, bilirsin ki kararmanın sebebi,
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aydınlanmanın sebebinden ayrıdır. İşte böylece kalbin nûrları ve zulmeti için de iki değişik
sebep vardır. Bu bakımdan hayra davet eden hâtırat sebebine “melek”, kötülüğe dâvet eden
hâtıratın sebebine “şeytan” ismi verilir”demektedir(Gazâlî, 1974: III/5, 74, 92 vd; 2015: 145).
Aklın ve naklin delili ile İblis’in kıyamet günü eceliyle öleceği ve hâlen yaşadığı belli olduğunu
belirten Gazâlî’ye göre “Ezan sırasında şeytan arkasını dönüp yellenerek kaçar” (Buhari, 1981:
Ezan 4; Müslim, 1981: Salat 19) haberi de böyledir. Bu mecazi ifade; şeytanın ezanın sesinden
büyük bir nefret duyduğu, güzellikleri, ibadetleri istememesi, insana olan düşmanlığının
şiddetli olmasıdır. Gazâlî’de bu gibi daha bir çok (mizan, kevser, sırat) gibi haberlerde nakille
yetinmek en doğrusudur(Gazâlî, 2015: 133, 151). “Cinnî, epilepsi/saralının lisânıyla konuşur”
tezini tutarsız bulan Gazâlî’de saralı kişiden işitilen kendi sözüdür. Cinn, saralının kalbinde söz
ve harekete yol açması sebebiyle, havâtır, temsilât ve hayâlâtın meydana gelme sebebidir.
Saralının kelâmı, uyurken konuşanın sözü gibidir. Konuşan uyuyandan başkası değil. Bu
esnada saralının verdiği gaybî haberlerin sebebi de Gazâlî’de olmuş ve olacak her şey Allah’ın
yarattığı bir şeyde yazılı olarak sabit olmasından dolayıdır. Bu bazı kere Levh, bazı kere İmam
bazen de Kitap olarak isimlendirilir(En’am, 6/59; Yasin, 36/12). Uyanıkken kalbi meşgul eden
hisler uykuda durgunlaştığında veya sara sırasında bâtındaki diğer meşgul ediciler ahlâtı fesada
uğratmadığından, muhtemelen kalp de levhte yazılı bu sûretlerden bazılarını görür(Gazâlî,
2015; 149-151). Gazâlî, “şeytanın insanın damarlarında kanın dolaşması gibi olması”
hakikatından sonra, şeytanın zâtını düşünüp, acaba lâtif bir cisim midir veya cisim değil midir?
Acaba cisim değilse, cisim olan insanın bedenine nasıl girer? gibi düşünce ve soruların abesle
iştigal ve cehâlet olabileceğini elbisesinin içine yılan giren kişi örneğiyle açıklar. Elbisesinin
içerisine yılan girmiş bir kimse, herşeyden önce, yılanı çıkarıp atmaya ve zararını kendisinden
uzaklaştırmaya muhtaç iken o kişi yılanı çıkarmayıp onun şeklini, rengini, uzunluğunu
araştırması cehâletin ta kendisidir, düşman ile mücadele etmesi gerekir. Kalbine gelen her
fikrin yanında durup süzmek gerektiğini, bu fikrin melekten mi, yoksa şeytandan mı geldiğini
bilmesi ve basiret gözüyle derin derin düşünmesi ve fıtratından gelen hevâ-i nefisle hareket
etmemesini de isteyen Gazâlî, müslüman kişinin böyle bir durumda ancak takva, basiret nûru
ve ilmin çokluğu ile şeytanın üstesinden gelebileceğini belirtir. Gazâlî, kalenin kapılarını
bilmeyen bir kimsenin o kapıların nöbetçiliğini yapamayacağını, kalbin kapılarını, şeytanın
vesveselerinden korumanın her mükellef kulun üzerine farz-ı ayındır, der(A’raf, 7/201; Gazâlî,
1974: III/5, 74, 92 vd). Kişi azm, kasd ve irâdesiyle fiilini yapar, Allah da kulun o fiilini yaratır,
kötü fiillerde şeytanın etkisi ise mecâzendir (İbrahim, 14/22). Şeytan, insan neslini saptırmak,
şüpheye düşürmek, onlara kötü işleri güzel göstermek ve sevdirmek için vesvese gibi yollara
başvurur. Gazâlî’ye göre işte insan, büyük cihad denilen nefsi ve kötülükleriyle her ân
mücadele halinde olduğundan her ân sınanmaktadır (Gazâlî, 1974: III/17-8).
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SONUÇ
İmân tarifinde tasdik ve ikrârla birlikte amelleri imânın ayrılmaz bir parçası olarak kabul
eden bazı fırka ve anlayışlar,bu kabullerinin bir neticesi olarak amelleri yerine getirmeyen
tasdik sahiplerini, nassları kendilerine göre te’vil ederek imân dâiresinin dışına çıkmakla
tekfirle itham ettiler. Zarûrât-ı diniyye veya usûlü’d-din dışındaki te’viller ve ihtilâflar
yüzünden fırka veya mezheplerin tekfir olunamıyacağını belirten Gazâlî, gelişigüzel, kuralsız
te’villere karşılık, tekfir ve te’vil sorununun çözümüyle ilgiliilk defa “te’vil
metodolojisi”sunduğu anlaşılmaktadır.Te’vili reddedenSelefî, Haşvî akımların yanında aşırı
te’vil yapan Bâtınîyye gibi oluşumların karşısında itidâl denebilecek te’vil ve tekfir
metodolojisi geliştirmektedir.O’nun te’vil metodolojisinde özetle şu ilke, kural ve öneriler
olmalıdır;
1- Tasdik/imân ve tekzip/küfürkavramı iyi bilinmeli; tasdik,mezhebî görüşleri tasdik
değil, inkâr etmek de küfür olmadığı temelinde zan ile olan fer’i konulardaki te’villerden dolayı
kimse tekfir edilmemeli. İmân esasları, usûlü’din ve zarûrât-ı diniyye hükümlerine zıd te’vil ile
dinin ruhunu bozmadıkları sürece Ehl-i Kıble’ye dil uzatılmamasıgerekir.
2- Nasslar ve haberler Arapça olduğundan te’vil yapan kişinin Arapça’yı, dilin
kurallarını, istiâre, mecaz, darb-ı mesel, örf ve adet, semantik, belagat ve nahiv gibi ilimleri iyi
bilmesi gerekir.Kur’ân dışı müteşâbih haberlerin te’vili için de ayrıca tarih ve hadis kitaplarını,
geçmiş asırların şartları, râvilerin halleri, sözleri ve maksatlarını daiyice bilmelidir. Arap dil ve
belağatının kullanımını ve birtakım inceliklerini ayrıntılı olarak bilmek, ilâhî mesajların
anlaşılmasına yönelik sağlam ve tutarlı bir te’vilin vazgeçilmez ön koşuludur.
3- Metafizik alana âit konuların anlaşılabilmesi, akla yaklaştırılması için teşbih, mecazî
ifadelerle anlatılan müteşâbihlerin te’vilinde Allah’ın herhangi bir varlığa benzemediği
temelinde hâdis özelliğini çağrıştırıcı ilah tasavvurunu akla getiren kavramlar yerine kadîm
varlığı ifade eden lafızlar seçilmeli.Yanlış algı, tasavvur ve anlamalara meydan verilmemesi
için itidalli,muhkem nasslara dayanan tenzih ve takdisbilgisi önceden bilinmelidir.
4- Müteşâbih lafızların te’vilini konu hakkında bilgisi olmayan halk/avamyapmamalı,
yüzme bilmeyenin denize girmesi gibi tehlikeli bir işe kalkışmış olur. Müteşâbih lafzın hakiki
mânâsını, fayda ve hikmetini belli bir donanıma sahip, dilin inceliklerini iyi bilen, aklı tam ve
keskin görüşe sahip ârifler/rasihler anlayabilirler. Avam, müteşâbihleri duyduğunda; takdis,
tasdik, aczini itiraf, sükût ve imsak gibi yedi aşamalı tavır sergilemeli. Ârifler de üç aşamalı
metodu takip etmeliler. a-Lafzın zâhirî anlamıyla ele alınmasının mümkün olmadığı aklî/kat’î
burhanla ortaya konulmalı. b-Lafız, istiâre veya mecaz yoluyla te’vil edilmeye uygun olmalı. cLafzın te’vilinde varlık dereceleri (zâtî, hissî, hayâlî, aklî ve şibhî) dikkate alınmalıdır.
5- Müteşâbih lafızların te’vilinde akıl-nakil arasında dengesi kurulmalı, nakil ve akıl
uzlaştırılmalı (cem ve telfik). Hikmet ve hakikatlere yalnız akıl veya yalnız nakil ile
ulaşılmayabilir, birlikte ulaşılabilir. Te’vil, muhkem âyetler ve mütevâtir haberin verdiği
hükümle çelişmemeli. Bu tenakuza düşmemek için Yüce Allah’ın isim ve sıfatları, tevhid
ilkeleri, zarurât-ı diniyye ve usulü’d-din konuları iyice bilinmelidir.
6- Te’vilin câiz olabilmesi için müteşâbih lafızda zâhirî anlamı kasdetmenin imkânsız
olduğuna dâir bir delil ile ortaya konmalı. Bu delil önce sem’i delil olmalı, değilse aklî delil
olmalı. Aklî delil/burhan da asla inkâr edilmemeli. Delil kesin/kat’i değilse zann-ı galiple karar
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verildiği takdirde“Ben öyle zannediyorum”, “Allahü a’lem bu lafızdan ben böyle anlıyorum”
gibi muhtemel ifadeler kullanılmalı, kesinanlamlı ifadeler kullanılmamalıdır.
7- Müteşâbihlerin te’vilinde “istivâ etti” ifadesine “istivâ eden” veya “istivâ eder” gibi
tasrif yapılmamalı. Lafızların te’vilinde “Yed”lafzı vardır diye kol, bilek de vardır,“İsba” vardır
diye parmak ucu, boğumu vb. vardır ya da“Gadab” vardır diye et, damar, sinir vardır gibi terfi
de yapılmamalıdır.
8- Lafızların te’vilinde zâtî, hissî, hayalî, aklî ve şibhî gibi beş varlık mertebesi esas
alınmalı. Lafızdan ilk anlaşılan mânâ zâtî varlıktır. Bu mânâ sabit olduğunda diğer mânâların
hepsini içerir. Zâtî varlığın anlaşılması imkânsız olduğunda hissî varlık anlaşılır. O mânâ sabit
olduğunda kendinden sonrakileri içine alır. Hissî varlığın subûtu da mümkün olmadığında
hayâlî veya aklî varlık üzerinde durulur. Onlar da mümkün olmadığı takdirde şibhî-mecâzî
varlık mânâsı alınmalı. Mertebeler arasında zarûret olmadıkça geçişler yapılmamalıdır.Bir âyet
veya hadisteki lafzı bu beş varlık türünden herhangi birinde kabul eden ve buna uygun olarak
te’vil eden bir kimse hiçbir şekilde tekfir edilemediği gibi tek bir konu dışında fürûata ilişkin
te’villerinden dolayı hiç kimse tekfir edilmemelidir.
9- Tekfire sebep olabilecek tek konu; Hz. Peygamber’den tevatürle geldiği kesin olarak
bilinen dini bir esası (zarûrât-ı dîniyye veya usulu’d-din) inkâr/tekzip anlamına gelecek bir
te’ville dinin özü ve ruhunu bozmaktır. Bunun dışındaki meselelerde insanların hata yapmaları
mümkündür. Bir mezhep veya fırkanın ictihad ve görüşünü kabul etmemek küfrü gerektirmez.
İcmanın hatalı te’vili düzeltme hikmeti vardır. Dinin özü ve ruhunu bozmadığı sürece nassların
te’vili mümkündür.
10- Te’vil yapanların birbirlerini hatalı burhan düşüncesiyle de tekfir etmemeleri gerekir.
Burhan için ittifak ettikleri bir kanunu olmaları gerekir ki herkesin kabul edebileceği Kur’ân’ın
ölçüleri; teadülü ekber, teadülü evsat, teadülü asgar, teanüd ve telâzum olmak üzere beş tanedir.
Bu ölçüleri elde edip iyice anlayanlar, müteşâbihlerin te’vilinde yanılacak notkaları kolayca
tesbit edip hatalara düşmekten de kurtulabilirler. Te’vil eden kişi haberlerin hepsine muttali
olabilme hırsına da kapılmamalı. Müteşâbih lafızların kurallarına göre te’vilinde cehd ve
gayretle aklın verilerinin kullanımı kabul edilmeli, te’vil yapılamadığında acziyet ve noksanlığı
kabul ile müteşâbihlere inanma durumunun sınama/kulluk unsuru olduğu da bilinmelidir.
Gazâlî’nin te’vil metodolojisinde Allah’ın Arş üzerinde istivâ etmesi; O’nun kâinata
hükmetmesi ve kâinatın yönetimine hâkim olmasıdır. Allah’ın yakınlığı ve beraberliği; O’nun
kullarını her yerde görmesi, onları ilim ve kudretiyle ihata etmesi ve onlarda istediği şekilde
tasarrufta bulunmasıdır. Allah’ın gece yarınsından sonra yere nüzûlü; O’nun o vakitte diğer
zamanlardan daha çok rahmet ve merhamet etmesi veya melekleri vasıtasıyla rahmet ve
lütfunun immesidir. Allah’ın kuluna doğru gelmesi ve koşması; O’nun kuluna ihsan ve ikrâmda
bulunması, sa’y ve gayretini değerlendirmesi, onu bolca mükafatlandırmasıdır. Allah’ın
sevmesi; rıza ve alakaya, gazâbı da cezaya, şeytanın damarlardaki kan gibi dolaşması; şeytanî
tesirlerin insanın iç dünyasına sirayeti şeklinde te’vili mümkündür.Sünnî-Eş’arî kelâmında
müteşâbihlerin te’vili ile problemler tekfir söylemleri karşısındailk defa metodik ve sistemli bir
şekilde öneriler sunan Gazâlî, yaşadığı coğrafyada, müteşâbihlerin zâhirîni esas alarak te’vile
karşı olan Selefîyye, Haşviyye, Müşebbihe ve Mücessimme gibi fırkalarla birlikte, Bâtiniyye
gibi siyâsî-dînî oluşumlarında aşırı te’villeriyle toplumsal barışı bozan infiallerini ve bâtıl ilah
tasavvurlarını da gözlemlemiş olmalıdır. Büyük bir düşünür Gazâlî’nin İslâm anlayışı, düşünce
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sistemi ve metodları, İslâm toplumunun dînî, kültürel ve manevî değerlerini tesbitte ve
ihyasında esaslı rol oynadığı da söylenebilir.O, bazı âlimlerce haklı olarak eleştirilse bile onun
te’vil metodolojisi günümüzde kendi zan, kültür, siyâsî düşünce kalıplarına göre dini
kavramları te’vil etmek suretiyle fert ve toplumları ayrıştırma, ötekileştirmeye yol açanlara
çözüm olabilir. Ateist ve deist söylemlerin itirazına konu olan dinin özünden değil de kuralsız,
yanlış te’villerin delil alınması ile temellendirilen bazı görüşlerine karşı İslâm’ın evrensel kural,
ilke ve prensipleri çağın idrâkine düzgün bir şekilde sunulabilir.Gazâlî’nin tekfir probleminin
çözümünde te’vil metodolojisi dün olduğu gibi günümüzde de aşırı te’vil ile oluşan tekfir
problemine çözümler üretmektedir. O’nun bu önerileri farklı düşünen fert ve toplumların
birlikte barışcıl bir şekilde yaşamalarına katkıda bulunduğu da söylenebilir.
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TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KURULAN VAKIFLARIN GELİR
KAYNAKLARI
Oğuzhan ARSLAN
Özet
Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar, faaliyetlerini Türk Medeni Kanunu uyarınca sürdürmek
zorundadırlar. Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıfların gelir kaynakları birbirinden farklılıklar
gösterebilir. Bu çalışmanın amacı; Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıfların mali tablolarına dayanarak
gelir kaynakları hakkında tespitler yapmaktır. Çalışma, vakıfların gelir tablolarına dayanarak yapılmıştır. Gelir
tablolarına dayanarak, vakıfların gelir kaynakları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; Türk Medeni
Kanunu’na göre kurulan vakıfların mali tabloları incelenerek gelir kaynaklarının çeşitliliği hakkında bilgiler elde
edilmiştir. Kimi vakıflar bağış ve yardımlara bağımlı bir yapıya sahipken kimi vakıflar da faiz geliri ve kira
gelirlerine dayalı bir ekonomik yapıya sahiptir. Çalışma sonucunda elde edilen en önemli sonuç, vakıfların en
önemli gelir kaynağının bağış ve yardımlar olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Vakıflar, gelir kaynakları, bağış ve yardımlar.

INCOME SOURCES OF FOUNDATIONS ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH
THE TURKISH CIVIL CODE
Abstract
Foundations established pursuant to the Turkish Civil Codeare obliged to maintain their activities in accordance
with the Turkish Civil Code. According to the Turkish Civil Code, the income sources of foundations may differ
from one another. The purpose of this study is to determine the sources of income based on the financial
statements of foundations established in accordance with the Turkish Civil Code. The study was based on the
Income Statements of foundations. Based on the income statements, the sources of income of the foundations
were tried to be explained. As a result of the study; The financial statements of foundations established in
accordance with theTurkish CivilCode have been examined and information about the diversity of income
sources has been obtained. Some foundations have a structure dependent on donationsand grants, while others
have an economic structure based on interest income and rentincome. The most important result of the study is
that donations and aids are the most important sources of income for foundations.
Keywords: Foundations, sources of income, donations and grants.
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GİRİŞ
Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda “yeni
vakıf” ismi ile anılmaktadır. Yeni vakıflar Türk Medeni Kanunu’na göre kuruldukları gibi
yine bu kanuna göre faaliyet gösterirler. Yeni vakıflar, 2019 yılında asgari 60.000,00 TL ile
kurulabilirler. En az 60.000,00 TL sermayesi olan bir vakıf, bu sermayesine dayanarak farklı
gelir kaynakları elde ettiği ölçüde vakıf senedinde yer alan amaçlarını yerine getirmeye
çalışacaktır. Bazı vakıflar asgari mal varlığı ile kurulurken bazı vakıflar da asgari mal varlığı
tutarından daha büyük miktarda sermaye ile kurulurlar ve sahip oldukları sermayelerini
kullanarak mevcut gelir kaynaklarına yenilerini ekleyebilirler.
1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.Vakıf: Arapça bir kelime olan vakıf, anlamı itibarı ile, durdurmak, alıkoymak,
anlamlarına gelmekte, bu; bencilliği, açlığı, servet hırsını ve kibri durdurmak olarak
yorumlanmaktadır. Vakfetmek, insanların sahip oldukları malları belli bir gaye ile karşılıksız
ve Allah rızası için bağışlamalarıdır. Temel amaç, insanlığa hizmet sunulmasıdır. Buna göre
vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir etki altında kalmadan, kendi istekleriyle kendilerine
ait mallarını veya her türlü ekonomik değerlerini ve haklarını mülkiyetten çıkartıp, belirli bir
amaçla hayır ve hizmete ebedi olarak tahsis etmesinden oluşan tüzel kişiliğe sahip mal
topluluğudur (Vak. Gen. Müd., 1998:11; Özaydın, 2003: 3-4).
1.2.Yeni Vakıf: 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar ile 5737
sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar “yeni vakıf” ismi ile anılırlar. Yeni
vakıflar ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin her yıl belirlediği asgari mal
varlığı miktarına sahip olduklarında kurulabilirler.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine, bağımsız mahkemeler
tarafından kurulup, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk
yönünden denetlenen vakıflardır. Denetim makamı, vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilip
getirilmediğini, vakıf mallarının gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarf edilip
edilmediğini denetler (www.vgm.gov.tr).
2018 yılı itibarıyla yeni vakıf sayısı 5.158 adettir. Bunların 1.002 tanesi Sosyal
Yardımlaşma Vakfı, 15 tanesi Çevre Koruma Vakfı, geriye kalan 4.141 tanesi de diğer yeni
vakıflar-çok amaçlı yeni vakıflardır. Yeni vakıflar kapsamında 72 adet vakıf üniversitesi, 5
adet vakıf meslek yüksek okulu vardır. Vergi muafiyeti olan vakıf sayısı 274 adettir. Yeni
vakıflara bağlı kar amaçlı kuruluş/işletme sayısı 1.425’dir. Yeni vakıfların hizmet alanlarına
bakıldığında 1.969 tanesi Türkiye genelinde, 1.434 tanesi ilçe düzeyinde, 1.151 tanesi il
düzeyinde, 187 tanesi uluslararası düzeyde, 129 tanesi de bölgesel düzeyde faaliyet
göstermektedir. Bu vakıfların 2.124 tanesi Marmara Bölgesi’nde, 1.274 tanesi İç Anadolu
Bölgesi’nde, 514 tanesi Ege Bölgesi’nde, 473 tanesi Karadeniz Bölgesi’nde, 331 tanesi
Akdeniz Bölgesi’nde, 236 tanesi Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 206 tanesi Güneydoğu Anadolu
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Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. İl bazında bakıldığında; 2017 yılında İstanbul’da 1.739
yeni vakıf, Ankara’da 826 yeni vakıf, İzmir’de 228 yeni vakıf, Konya’da 157 yeni vakıf,
Bursa’da 99 yeni vakıf faaliyet göstermektedir. 2017 yılında yeni vakıfların faaliyet
gösterdikleri alanlar incelendiğinde; eğitim alanında 3.871 yeni vakıf, sosyal yardım alanında
2.845 yeni vakıf, sağlık alanında 1.719 yeni vakıf, sosyal hizmet alanında 1.583 yeni vakıf,
sosyo-kültürel-tarih alanında 967 yeni vakıf, mesleki eğitim alanında 513 yeni vakıf, sanat
alanında 469 yeni vakıf, çevre alanında 424 yeni vakıf, bilim-teknoloji alanında 408 yeni
vakıf, kalkınma alanında 330 yeni vakıf, hukuk-insan hakları-demokrasi alanında 287 yeni
vakıf, spor alanında 286 yeni vakıf, tarım hayvancılık alanında 275 yeni vakıf, personele
yardım alanında 252 yeni vakıf, diğer alanlarda 753 yeni vakıf faaliyet göstermektedir
(www.vgm.gov.tr).
2.LİTERATÜR İNCELEMESİ
Ermiş (2009) çalışmasında: Ford Vakfı sponsorluğunda TÜSEV (Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı) bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya dayanarak; Türkiye’deki vakıfların
hanehalkıyla ilişkilerinin zayıf olduğunu, devlet katkısının olmadığını ve organize bağış
sektörünün küçük olduğunu, üçüncü sektör olarak vakıfların temel fon kaynaklarının mali
sektörden sağlanan finansal gelirlerden, hane halkından ve özel sektör kuruluşlarından
sağlanan bağış ve yardımlardan oluştuğunu, devlet katkısının olmadığını, İşletme gelirleri ile
kira gelirlerinin yok denecek düzeylerde olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada: vakıf
varlıklarının %50’den fazlasının dönen varlık olduğunu, yine aynı araştırmaya dayanarak:
Türkiye’deki vakıfların ana gelir kaynağının faiz, repo, döviz, temettü gibi finansman
gelirlerinden oluştuğunu yani finans piyasalarından sağlanan gelirlerin vakıfların ana gelir
kaynağını oluşturduğunu açıklamıştır.
Aydın (2006) çalışmasında; 2000 yılında her 100 liralık gelirin 54 lirasının, 2001
yılında her 100 liralık gelirin 67 lirasının, 2002 yılında her 100 liralık gelirin 53 lirasının
finansman geliri olduğunu; bağış ve yardım gelirinin ise ortalama %20 civarında olduğunu,
kira gelirleri ile işletme gelirlerinin diğer faaliyet gelirleri arasında yer aldığını, vakıfların
finans piyasalarına çok bağımlı bir yapıya sahip olduğunu, finans piyasalarında meydana
gelen dalgalanmalardan çok hızlı bir şekilde etkilendiklerini, çünkü yatırımlarının büyük
kısmının banka mevduatlarından oluştuğunu, gelir getiren gayrimenkul yatırımlarının ise çok
sınırlı olduğunu tespit etmiştir.
Duman (2014; 87), çalışmasında: Türkiye’deki vakıfların çeşitli kaynaklardan elde
ettikleri gelirlerin toplam değerinin 2009 yılında 7.851.000.000 TL olduğunu, 2012 yılında bu
rakamın 13.435.900.000 TL’ye yükseldiğini ve vakıfların kuruluş amaçlarına göre yaptıkları
maddi yardım ve hizmetlerin tutarının 2009 yılında 10.619.900.000 TL olduğunu, vakıfların
yardım hizmetleri için 2012 yılında toplam 16.848.600.000 TL tutarında harcama yaptığını,
belirtmiştir.
Akarçay (2010; 172) çalışmasında: vakfın gelir-gider tabloları incelemesinde dönem
gelir net fazlasını oluşturan önemli kalemlerin faiz gelirleri ve kambiyo karları olduğunu,
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ayrıca 1998 ve 1999 yıllarında menkul kıymet satış karlarının da dönem gelirini artıran
önemli bir unsur olduğunu tespit etmiştir.
3.METODOLOJİ
Çalışma kapsamında beş vakfın gelir tabloları incelenerek gelir kaynakları hakkında
yorum yapılmıştır. Çalışma kapsamında seçilen vakıfların gelir tabloları internet ortamından,
vakıfların kendi internet sitelerinden alınmıştır. Bu çalışmada, vakıfların toplam brüt gelirleri
ve bu gelirleri oluşturan kalemleri açıklanarak, elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.
Çalışmanın evrensel kümesi Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan ve faaliyet gösteren
vakıflar olurken, örneklemi de bunların içerisinden seçilen beş vakıftır.
4.UYGULAMA
4.1.Hrant Dink Vakfı
Vakıf 2007 yılında kurulmuştur. Vakıf senedinde yazan amacı; toplumda ekonomik,
sosyal ve kültürel olarak güvenli ve sağlıklı bir ortamın ve demokratik yurttaşlık bilincine
sahip, kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmaktır
(www.hrantdink.org).
Şekil 1.Hrant Dink Vakfı 2016-2017 Yılları Gelir Kalemleri

Kaynak:https://hrantdink.org/attachments/article/9/1%20Ocak%20%2031%20Aral%C4%B1k%202017%20Mali%20Tablolar%20ve%20Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4
%B1z%20Denetim%20Raporu.pdf

Vakfın 2016 ve 2017 yıllarında en önemli gelir kaynağı bağış ve yardımlardan
oluşmaktadır. 2016 yılında 3.251.013,00 TL’lik bağış geliri elde edilirken, 2017 yılında
4.109.683,00 TL bağış geliri elde edilmiştir. Vakıf tarafından ayrıca, 2016 yılında 41.553,00
TL, 2017 yılında 51.993,00 TL’lik faiz geliri elde edilmiştir. Vakfın, bağış ve yardımlar gelir
kaleminden sonra en önemli ikinci gelir kalemi kambiyo karlarıdır.
Vakfın gelir kalemleri incelendiğinde; en önemli gelir kaynaklarının sırasıyla; bağış ve
yardımlar, kambiyo karları ve faiz geliri olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçla
Akarçay (2010) çalışmasında elde edilen vakıflar için en önemli gelir kaynaklarından birisi
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olan kambiyo karları Hrant Dink Vakfı gelir kaynakları için de doğrulanmaktadır. Yine, bağış
ve yardımlar konusunda da Ermiş (2009) çalışması ile aynı doğrultuda sonuçlar elde edildiği
görülmektedir.
4.2.Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
1985 yılında kurulan vakfın amacı; bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların
ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde
çalışmaktır (www.tapv.org.tr).
Şekil 2.Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 2016-2017 Yılları Gelir Kalemleri

Kaynak: http://www.tapv.org.tr/content/2017%20mali%20raporlar.pdf

Vakıf tarafından, 2017 yılında 430.110,91 TL’lik faiz geliri elde edilirken, 183.249,12
TL’lik şartsız bağış ve yardım geliri elde edilmiştir. Vakfın, proje kapsamında hibe olduğu
düşünülen toplam 679.923,66 TL’lik şartlı bağış geliri de vardır. Şartlı bağışları, proje
kapsamında hibe sonucu elde edilen bir gelir olarak düşündüğümüzde, vakfın en önemli gelir
kaleminin faiz geliri olduğu, ikinci olarak da bağış ve yardımlar olduğu görülmektedir. Bu
tespit ile faiz gelirine yönelik olarak Ermiş (2009), Aydın (2006) ve Akarçay (2010) ile aynı
doğrultuda sonuçlar elde edilmiştir.
4.3. Yamantürk Vakfı
2017 yılında kurulan vakfın 2018 yılına ait gelir kalemleri aşağıdadır:
Şekil 3. Yamantürk Vakfı 2018 Yılı Gelir Kalemleri
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Kaynak: http://www.yamanturkvakfi.org.tr/pdf/MaliTablolar2018.pdf

Vakfın 2018 yılında 1.025.930,21 TL’lik bağış ve yardım geliri var iken, diğer gelir
kalemi de faiz gelirleridir. Elde edilen bu sonuç ile;Aydın (2006)’ın çalışmasında elde edilen,
bağış ve yardım gelirlerinin faiz gelirine oranla daha az olduğu tespiti bu çalışmada
doğrulanmamaktadır. Yamantürk Vakfı’nın bağış ve yardım geliri, faiz gelirine göre daha
fazladır. Ermiş (2009) ve Akarçay (2010)’ın çalışmalarında, faize yönelik elde edilen
sonuçlarla bu vakfın gelir tablosu incelemesi,aynı doğrultuda sonuçlar vermektedir.
4.4. Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Sosyal Yardım Vakfı (TKK Vakfı)
Vakfın amacı; üyelerin emeklilik veya görevden ayrılma halinde kendilerine, ölümleri
halinde menfaattarlarına vakıf senedinde yazılı esaslar çerçevesinde yardım sağlamaktır
(www.tkkvakif.org.tr).
Şekil 4. Tarım Kredi Koop. Per. Sosyal Yardım Vakfı 2017 Yılı Gelir Kalemleri

Kaynak: http://www.tkkvakif.org.tr/images/pervak/2017gelirgider.PDF

2017 yılında vakfın en önemli gelir kalemi 2.982.304,28 TL’lik tutar ile faiz geliri
olurken bunu kira gelirleri takip etmiştir. Vakfın, bağış ve yardım geliri cüzi miktarda
gerçekleşmiştir. Ermiş (2009)’un çalışmasında kira gelirlerine yönelik yapmış olduğu tespitin
aksine, incelediğimiz bu vakfın kira geliri önemli miktardadır. Faiz gelirlerine yönelik ise
Akarçay (2010)’ın çalışması ile aynı doğrultuda sonuçlar elde edilmiştir. Faiz gelirleri,
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incelediğimiz bu vakıf için de önemli bir gelir kaynağıdır. Aydın (2006)’ın çalışmasında faiz
gelirine yönelik elde edilen sonuçlar ile bu vakıf incelemesinde aynı doğrultuda sonuca
ulaşılmaktadır. Yalnızca, Aydın (2006) çalışmasında kira geliri vakıflar için önemli bir yer
tutmazken, bu vakıf için kira gelirleri önemli bir yer tutmaktadır.
4.5. İnsani Yardım Vakfı (İHH Vakfı)
Vakıf 1995 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı; nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş,
felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya
da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve
bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde
bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır (www.ihh.org.tr).
Şekil 5. İnsani Yardım Vakfı 2017 Gelirleri

Kaynak: https://www.ihh.org.tr/gelir-gider-tablosu

Vakfın 2017 yılında en önemli gelir kalemi bağış ve yardımlardır. Kira gelirlerini
sırasıyla “Kambiyo Gelirleri” takip etmektedir. Bu sonuç ile birlikte; Ermiş (2009) ve Aydın
(2006)’ın çalışmalarında bulunan bağış ve yardım gelirlerinin görece düşük olması sonucunun
aksine bir sonuç bu vakıf için elde edilmiştir.
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5.BULGULAR
Çalışma kapsamında beş vakfın gelir kalemleri incelendiğinde şu sonuçlar elde
edilmiştir:
Tablo 1. İncelenen Vakıfların Önemli Gelir Kaynakları
Vakıf
Hrant Dink Vakfı
Tap Vakfı
Yamantürk Vakfı
Tkk Vakfı
İhh Vakfı

Birinci Gelir Kaynağı
Bağış ve Yardımlar
Faiz Geliri
Bağış ve Yardımlar
Faiz Geliri
Bağış ve Yardımlar

İkinci Gelir Kaynağı
Kambiyo Karları
Bağış ve Yardımlar
Faiz Geliri
Kira Geliri
Kambiyo Karları

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere; beş vakıf içinde en çok önem arz eden gelir
kalemini “Bağış ve Yardımlar” oluşturmaktadır. Bağış ve yardımlar, üç vakıf için en önemli
gelir kaynağı olurken, bir vakıf için de ikinci önemli gelir kaynağı olmaktadır. Faiz geliri, iki
vakıf için en önemli gelir kaynağı olurken, bir vakıf için ikinci önemli gelir kaynağı olmuştur.
Kambiyo karları, iki vakıf için ikinci önemli gelir kaynağı olurken, kira gelirleri yalnızca bir
vakıf için ikinci önemli gelir kaynağı olmuştur.
6.BULGULARIN LİTERATÜR İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, literatür taraması sonucunda elde ettiğimiz
çalışmalar ile karşılaştırıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir:
Tablo 2. Elde Edilen Sonuçların Literatür ile Karşılaştırılması
Vakıf

Hrant Dink Vakfı
Tap Vakfı
Yamantürk Vakfı
TKK Vakfı
İHH Vakfı

Sonucu Uyan Literatür Çalışması
Ermiş (2009), Akarçay (2010)
Akarçay (2010), Aydın (2006), Ermiş
(2009)
Akarçay (2010), Aydın (2006), Ermiş
(2009)
Akarçay (2010), Aydın (2006), Ermiş
(2009)

Literatür Çalışmasına Uyan Gelir Kalemi

-

-

Kambiyo Karları
Faiz Geliri
Faiz Geliri
Faiz Geliri

İHH Vakfı’nın en önemli gelir kalemi bağış ve yardımlar olduğu için; Ermiş (2009) ve
Aydın (2006)’ın çalışmalarında bulunan bağış ve yardım gelirlerinin görece düşük olması
sonucunun aksine bir sonuç bu vakıf için elde edilmiştir.
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SONUÇ
Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda
kullandığı üzere “yeni vakıf” ismi ile anılmaktadır. Yeni vakıflar, Türk Medeni Kanunu’na
göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Yeni vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisi’nin her yıl belirlediği asgari mal varlığına sahip olarak kurulabilirler. 2019 yılı için
asgari malvarlığı tutarı 60.000,00 TL’dir. Kuruluş sermayeleri yanında, sahip oldukları gelir
kaynakları, genel yönetim giderlerini ve vakıf senetlerinde yer alan amaca yönelik giderlerini
gerçekleştirmelerinde yeni vakıflara yardımcı olmaktadır. Vakıfların gelir kaynakları, sahip
oldukları sermaye yapısına göre ya da vakıf yetkili organının faaliyetlerine göre çeşitlilik
gösterir. Bazı vakıflar bağış ve yardım gelirine dayalı bir gelir yapısına sahip olurken, bazı
vakıflar iktisadi işletmeler kurarak ya da şirket ortaklıkları kurarak kar payı gelirine sahip
olurlar. Bazı vakıflar, güçlü mevduat yapısına dayanarak faiz gelirleri ya da kambiyo karları
elde edebilirler.
Bu çalışma kapsamında gelir kaynakları incelenen beş vakfın üç tanesinin birinci gelir
kaynağı bağış ve yardımlar, diğer ikisinin birinci gelir kaynağı faiz geliri olarak tespit
edilmiştir. Bu beş vakfın ikinci gelir kaynaklarına bakıldığında: iki vakfın kambiyo karları
ikinci önemli gelir kaynağı olurken, bir vakfın bağış ve yardım gelirleri, bir vakfın faiz geliri
ve diğer vakfın da kira geliri ikinci önemli gelir kaynağıdır. Bu beş vakıf, bu iki önemli gelir
kaynakları dışında da gelir kaynaklarına sahiptirler. Çalışma sonucunda; vakıfların en önemli
gelir kaynağının “bağış ve yardımlar” olduğu sonucu elde edilmiştir. En önemli ikinci gelir
kaynaklarının ise “faiz geliri” olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuca
dayanarak Aydın (2006)’ın bağış ve yardımlara ilişkin tespitinin aksine bağış ve
yardımların,vakıflar için daha büyük önemde bir gelir kaynağı olduğu tespiti yapılırken,
Akarçay (2010), Ermiş (2009) ve Aydın (2006)’ın faiz gelirine yönelik tespitleri ile aynı
doğrultuda sonuçlar elde edilmiştir.
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ORTA TOGO BÖLGESİ’NDE GÖÇ OLGUSU: NEDENLERİ, GÖSTERİLERİ
VE KALKINMAYA ETKİLERİ
Abdou-Wahabi Abdou
Özet
Göç, son zamanlar akademisyenler, uzmanlar, kalkınma uzmanlar vb. tarafından incelenen güncellenmiş bir
konudur. Pek çok Devlet ve uluslararası kuruluş, özellikle bazı kararları öngörmelerini ve göç olgusunu daha
derinden anlamalarını sağlayan göç verileriyle ilgilenmektedir. Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ), göçlerden
sorumlu ana kurumdur.
Ancak, ne UGÖ ne de diğer uluslararası kurumlar genellikle Güney'den göçün itici faktörlerini anlamaya
çalışmamaktadır. Aslında, genel olarak, birçok rapor ve akademik çalışma, insanların yoksulluk ve gelişme
eksikliği nedeniyle göç ettikleri sonucuna varmaktadır. Bu nedenler hala geçerli olsa da, insanları göç etmeye
zorlayan birçok neden de var. Ayrıca, uluslararası göç genellikle Güney'den (özellikle Asya ve Afrika) Kuzey'e
kadar tanımlanmaktadır. Ancak, göç hareketlerinin %70'inden fazlası Güney ülkelerde gerçekleşiyor. Bu nedenle
az gelişmiş ülkelerde göç olgusunun tezahürünü analiz etmek farklı boyutlarını derinden anlamamızı
sağlamaktadır. Orta Togo Bölgesi, göçmenlerin ülkenin güney kısmına ve diğer ülkelere çıkış noktalarından
biridir.
Bu çalışma, Togo'nun Orta Bölgesinden göçmenliğin nedenlerini ve gösterileri analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Öte yandan, bu çalışma o bölgesinde yoksulluk, göç ve kalkınma arasındaki bağı vurgulamaya çalışmaktadır.
Belgesel ve saha verileri kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diaspora, Göç, Orta Togo Bölgesi, Tem Topluluk, Yoksulluk.

MIGRATION PHENOMENON IN THE CENTRAL REGION OF TOGO: CAUSES,
MANIFESTATIONS AND IMPACT DEVELOPMENT
Abstract
Migration is an updated topic that is often studied by scholars, specialists, developmentalists, etc. Many North
States and international organizations are particularly interested by migration data that allow them anticipate
some decisions and to understand migratory phenomenon more deeply. The International Organization for
Migrations (OIM) is the main institution in charge of migrations.
However, neither OIM nor North State are not generally trying to understand the push factors of migration from
South. Indeed, generally, many reports and academic studies conclude that people are migrating because of
poverty and lack of development. Even though this reasons are still true, we have many other reason that force
people to migrate. Furthermore, international migration is usually described as from South (especially Asia and
Africa) to North. But more than 70% of migration movements are happening within the Global South. So
analyzing the manifestation of migration phenomenon in underdeveloped countries allow us to understand
deeply its different dimensions. The Central Region of Togo is one of the departing point of migrants to the
south path of the country and to other countries.
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This study aims to analyze the causes, manifestations of migratory phenomenon from the Central Region of
Togo. On the other hand, this study tried to highlight the link between poverty, migration and development in
that region of Togo. Documentary and field data are used in this study.
Keywords: Central Region of Togo, Diaspora, Migration, Pauverty, Tem Society.

Giriş
Togo birçok Afrika ülkesi gibi 1990’lı yıllarda kalkınma çabalarını önemli ölçüde
etkileyen ciddi siyasi ve sosyo-ekonomik problemler yaşamıştır. Bu durum binlerce Togoluyu
daha iyi bir yaşam arayışında başka yerlere kaçmaya zorlandı. Kalkınma sürecinin analizinde
değişken göç durumu göç veren ülke için hem bir kazanç hem de bir kayıp olarak
algılanmaktadır (Kamele, 2010). Veriler bu 21.yy da bu değişkenin pozitif tarafına
(kazanımlar) büyük önem vermektedir. Günümüzde, potansiyel olarak orijin ülkelerinin
menfaatleri için seferber olabilen diasporaları temsil eden göçmenler gerçeği vardır. Bu
çalışmada bazı ülkelerin potansiyel olarak ekonomik, sosyo-politik ve kültürel güçlerinin
temelini temsil eden diasporaların faaliyetlerine de değinilecektir.
Togo’da diasporadan para transferleri 2014 yılında 348 milyon ABD dolarından 2015
yılında GSYİH nın %7,5’ine tekabül eden 350 milyon dolara çıktmıştır1. Resmi istatistiklerin
olmadığında, yurtdışında yaşayan Togoluların sayısı 1,5 milyon kişi olarak tahmin edilmiştir
(tüm nüfusun neredeyse çeyreği) ve bu göçmenlerin üçüncüsü Afrika ülkelerinde
yaşamaktalardır. Bu göçmenlerin ilk amacı fakirlikten ve yoksulluktan kaçmaksa onların
finansal olarak iyi durumda olmalarını sağlayacak, ekonomik ihtiyaçlarını besleyecek bir iş
bulmak zorundalardır. "Göçmenler için, ailelerini desteklemek amacıyla kendi ülkelerine para
göndermek normal bir şeydir” (Guarniero, 2005: 17). Resmi olmayan para transfer yollarının
yanı sıra resmi olarak para transfer imkânısağlayan yapılardaki (Western Union, Moneygram,
Money express…) gelişmeler sayesinde aileler yoksullukla mücadelede önemli rol oynayan
finansal destek alma fırsatına sahip oldular. Yerel STK’lara göre Batı Afrika ülkelerine daha
fazla göçüsağlayan bu para transferleri şimdi Togo Merkezi Bölgesini de kapsayan belli
alanlardaki kalkınmanın ana kaynağıdır (Idrıssou, 2010).
Bu araştırmanın amacı ülkenin en fakir ikinci bölgesi olan Togo Merkezi Bölgesinin
sosyo-ekonomik gelişmesinde göçmenlerin katkılarını analiz etmektir. Bu katkılar öncelikle
ekonomik, aynı zamanda kültürel ve teknolojiktir.
1. Orta Togo Bölgesi’nde Göç Olgusunun Nedenleri ve Gösterileri.
Her yerdeki gibi, Orta Togo Bölgesi’ndeki göç olgusunun farklı nedenleri var ve farklı
şekillerde olmaktadır.

1

Togo resmi kaynaklarından (republicoftogo.com)
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1.1.

Nedenleri

Togo merkezi bölgesindeki göç olgusunu açıklayan nedenler çoktur, eskidir ve başka
yerlerde refah arayışıyla ilintilidir. Gerçektende, sömürge öncesi dönem boyunca bu bölgede
çoğunluk bir etnik grup olan Tem’ler, Batı Afrika ülkelerine özellikle Gana’ya göç
etmişlerdir. Bu göçmenler oraya kakao ve kahve tarlalarında çalışmak için gittiler ve orada
daha önce yaşadıkları yerlerden çok daha iyi şartlarda bir yaşama sahip olmuşlardır. Bu
durum Gana’ya çalışmak için gelipte ülkelerine dönmeyen Tem topluluklarının soyundan
gelenlerin halen Gana’da varoldularını açıklayabilmekteyiz. Bundan dolayı Temlerin daha iyi
yaşam şartları ve ticari paylaşımlar nedeniyle tarihsel olarak Gana’da göçmen nüfusu
oluşturdukları söylenebilmektedir. "Togo’nun bu sınır ülkesi 1945-1970 yılları arasında
“altın ve kakao patlaması” gerçeğine dayanan gelişen bir ekonomi olarak bilinmiştir. Genç
Tem’ler genelde düğünlerini yapmak ve gerekli konforu satın almak için para kazanmak
amacıyla bu sınır ülkeye gitmektelerdir" (Idrıssou, 2010: 87).
Bu göç hareketleri bu etnik grubu diğer kuzeydeki etnik gruplara kıyasla daha çok
yabancı kültürlere açık hale getirdi. Bununla beraber yabancı medeniyetler ile kültürel
değerlerinin kaynaşması gerçekleşmiştir. Böylece Tem dilinde özellikle İngilizceden ve
Gana’nın bir kaç yerel dilinden kelimeler geçmiştir. Tem topluluklarının komşu olan ülkere
göç etmesinin diğer bir nedenide gelenek ve görenekdir. Örneğin, genç Tem kızlarıyla alakalı
olarak, geleneğe göre, kendini "Özgür kılmak" için, yurt dışına seyahat etmek neredeyse
zorunluluktur; bununla beraber kendilerini evliliğe hazırlamaktalardır. Kızların düğün
töreninde maddi varlıklarını sergilemesi Tem halkının köklü bir geleneğidir. Düğün günü
kızın ailesi için ve düğüne katılan kişilerin gelini cesareti için takdir edecekleri zamandır. Bu
uygulama memleketinde ekonomik anlamda yetersiz şartlara sahip ya da ailelerinden yeterli
desteği alamayan genç kızların bir “Evlilik Anahtarı” olarak daha iyi ekonomik şartlar arayışı
içinde başka ülkelere göç etmesinin ana nedeni olmaktaydı (Idrıssou, 2010: 86). Kısacası
Togo’nun bu bölgesindeki göçün ana sebebi daha iyi yaşam standartı içindir yani ekonomik
eksikliktir.
1.2.

Gösterileri

Togo’da merkez bölgesi birçok göçmen için başlangıç noktası olduğunu kabul
edilmektedir. Tem toplulukları her yere göç edebilmektelerdir. Gana, Nijerya, Gabon, Benin
gibi ülke toprakları dışında dâhil olmak üzere göç ederler. Bu göçlerin temelinde, ekonomik
sebepler vardır. Tem toplulukları göç ettikleri yerlerdeki ekonomik faaliyetler ile diğer
göçmenlerden genelikle ayırılmaktadır. Göçtükleri ülkelerde, onlar genellikle taşımacılık
işlerinde çalışmaktalardır (taksi, otobüs, kamyon şöfürü). Bayanlar ise gıda ürünleri ve
restaurant işlerinde çalışmaktalardır (Bıla, 2011: 11).
Togo vatandaşlarının %72.2 yoksulluk sınırının altında yaşamıştır ve bunun %57.4
açlık sınırının altında yaşamıştır (Togo-DSRP, 2004: 11). Merkez bölgesi Togo’nun ikinci en
fakir bölgesidir bu bölgedeki insanların %82.2 yoksulluk ve %63.9 açlık sınırının altında
yaşamıştır. (Togo-PRSP, id). Togo’da fakirlik kırsal bölgelere odaklanmıştır. Birleşmiş
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Miletler Kalkınma Programı (BMKP) raporuna göre, %71.42’lik yoksul kişiler kırsal
bölgelerde yaşıyor ve geri kalan %28.58 kısım kentsel bölgelerde yaşamaktadır. Bu veriler
merkez bölgesi ve diğer bölgelerdeki göç eden kişilerin çoğunluğunun neden kırsal
bölgelerden olduğunu kanıtlamaktadır. Bu genç göçmenler çoğunlukla eğitimsiz ve fakir
sosyal sınıfı insanlardan oluşmaktadır. “Neredeyse tüm göçmenler sadece ilk ve orta öğretim
seviyesindeler ve biçimsel olmayan sektörlerde çalışmaktalardır” (Bila, 2011).
Geçmişte merkez bölgesindeki Tem toplulukları Gana’ya göç etmişlerdi. 1970’lerden
itibaren ekonomik nedenler sebebiyle Afrika’daki diğer ülkelerde göçmenlerin yeni hedefi
olmuştur. "Gana’nın göçmenlerin beklentilerini daha fazla karşılayamaması nedeniyle,
göçmenler için yeni hedef Nijerya oldu bunun sebebi ise Nijerya’daki " Petrol Çıkartılmaya
Başlanması" idi. Bu nedenle Niyerja yeni “Eldorado” adıyla tanımlandı bu Tem dilinde
"Agege" demektir. [...] Önemli miktardaki göçmen nüfusun Gabon’dan dönmesi ve Togolu
insanlara Gabon’a Nijerya üzerinden ulaştıklarını anlattı" (Idrissou, 2010: 88). Ülkedeki
göçmen ağı daha önceki göçmenler tarafından kontrol edilir. Daha önceki göçmenler yeni
göçmenlere hangi ülkelere gitmelerini gerektiğini söyler ve çoğu zaman onlara gidecekleri
ülkedeki adresi ve görüşmesi gereken kişileri söylerler. Yeni göçmenler göçtükleri yerlerde
iletişime geçtikleri kişiyle buluşurlar ve genelde kaynak eksikliğinden dolayı yeni gelenler
küçük bakımsız yerlerde yaşamak zorunda kalırlar (Idrissou, 2010). Bu göçmenlerin
hedeflerinden biri iyi ve kazançlı işaramak ise, çoğu ev sahibi ülkelerde olduğu gibi,
ekonomik entegrasyonunu kaçırmış olduğu kayıt dışı sektörde küçük faaliyetlerde
bulunmaktalardır (Seyyar satıcılık, genellikle küçük sokak restoranlarda, küçük el sanatları,
vb) ve bu işlerden 30 ile 70 ABD doları arasında yani 15.000 ile 35.000 CFA Frangı (arasında
aylık geliri) elde ederler (Idrissou, 2010: 89).
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Harita 1: Batı Afrika’da göçmenlik hareketleri

Bu haritanın gösterdiği gibi, Togo Batı Afrika’nın diğer ülkerinden gelen göçmenleri
alan bir ülkedir. Nijer, Bürkina Faso ve Gana’dan gelen göçmenlerin çoğunu Togo’da
yerleştirmektedir. Aynı zamanda, Togolularda Gana’ya, Fildişi Sahilleri, Nijeriya’ya ve
Gabon’a göç etmeklerdir. Ayrıca, ulusal göç olgusu da önemli yer almaktadır. 1990’lardan
itibaren politik krizlerle beraber, Tem topluluklarındaki göçmenler sadece Batı Afrika’ya
göçetmediler hatta Afrika’nın dışına çıkarak özellikle Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere’ye
vb. göç etmişlerdir. Ve giden göçmenler gittikleri yerlerden ailelerine para ve malzeme
yolladılar. Ve ailelere gelen bu para ve malzemelerin ülkedeki değerinin çok büyük olması
nedeni ile fakirlik azalmasında eğitim ve diğer gerekli ihtiyaçların karşılanmasında hatta
yatırım ve iş kurmada ki yararı büyük olmuştur (Bila, 2011: 12). Bununla beraber Togo’da
göç ilk olarak Tem toplulukları tarafından bulunmuş olmasa bile Togo’daki en büyük göçmen
grubunu Tem insanları oluşturur. Bu bölgedeki vatandaşlar bazı ev sahibi ülkeler ile
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geleneksel bağ kurdular. Örneğin, Tem topluluğu Almanya’da geleneksel örgütlenmeler
kurulmuş geleneksel başkanlar, yaşlılar derneği, geleneksel yargıçlar ve bazı durumlarda
yasadışı çok eşlilik. Bu durum göçmenlerin bulundukları ülkedeki sosyal yaşama alışmasını
zorlaştırmış olsada gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yaşamak ve geldikleri kültürü
unutmamasını sağlamıştır. Kültürüne bağlı kalan göçmenler vatanlarının gelişimine katkıları
açısından göçmenlerin ve onların ülkeleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek önemlidir.
2. Yoksulluk, Göç ve Kalkınma Arasındaki İlişkinin Analizi
Dolaylı veya dolaysız olarak uluslararası göç küresel geliri artırır. Çalışanlar daha
verimli olarak çalışabilecek yerlere giderler ve göçmenler gittikleri yerlerde üretimi ve
ülkenin toplam gelirini artırılar. Fakirlik ve göçmenlik arasındaki karşılıklı ilişki gelişim
açısından çok fazla tartışma konusu olmuştur. Böyle bir tartışmada güneydeki ülkelerin
gelişmesinde ana faktörlerden birinin göçmenler olduğunu söyleyebilmekte miyiz? “Bu soru
ilk olarak 2000’li yılların başındaki tartışmada ortaya konulmuştur uluslararası örgütlerin
ülkeler arasındaki göçmenler tarafından sağlanan para akışının ülkedeki kalkınma
desteklerinin üç katından fazla olduğu verileri açıklandığında gündeme gelmiştir" (Bourron,
ve diğerleri, 2014).
2000’li yılların başında, göçmenler vatanlarındaki gelişim için gerekli olan maddi
desteği sağlamış ve bu gelişiminin kalıcı olması ve böylece ülkelerindeki yoksulluğun
azalacağı umulmuştur çünkü bu göçmenlerin gönderdığı paralar sayesinde yeni iş yerleri
kurulmuş ülkedeki insanlara yeni bir iş imkânı sağlanmıştır ve bunun yanı sıra ülke
ekonomisine destek olmuştur. Fakat bunun yanı sıra her ne kadar fazla göçmen kendi
ülkesinde yatırım yapmış olsada daha fazla göçmen bulundukları ülkeyle bütünleşmiş ve
yatırımlarını konuk olduğu ülkede gerçekleştirmiştir ve geldikleri ülke ile bağlarını tamamen
koparmışlardır.
Ayrıca kalkınma sadece ekonomik büyüme olarak tanımlanamaz. Nitekim 1960
yılından bu yana Batılı ülkelerin ve kurumların başlattığı kalkınma politikalarının büyük bir
başarısızlık ile ekonomik büyümeye gelişimini azaltmaktır. Dolayısı ile göçmenlerin sağladığı
kaynakların yönetimindeki eksiklikler nedeniyle bu kaynaklar toplumun gelişmesi yönünde
kullanılamadı. Bu konudaki uzmanlara göre ekonominin daha sabit olarak büyümesi için
kalkınma sosyo-ekonomik yatırımlar ile gerçekleşecektir. Bu uzmanların hesaba katmadığı
çok önemli bir gerçek olan göçmenler tarafından sağlanan paranın genellikle acil aile ile
alakalı problemlerde (Sağlık, Yemek vb.) harcanmakta olmasıdır ve bu maddi kaynaklar çoğu
zaman mikro-ekonomik yatırımlara katkı sağlamamaktadır. "Uygulamada küçük bir kanıt var
olan gönderilen maddi destek ile ülkesine dönen göçmenler arasındaki bağlantıyı
göstermektedir. Kuzey ve Batı Afrika’dan gerçekleşen havalelerin üçte ikisi ila dörtte üçü
göçmen eşi veya akrabası içindir yani ev geçimi için gerekli maddi destektir. Bu şekildeki
ekonomik destek direkt olarak göçmenin ailesini ve çevresini desteklemektedir ama istihdam
üzerindeki geniş çarpan etkileri ve göçmenin ülke ekonomisine katkısı sınırlıdır"2. Ulusal
Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ve Uluslararası Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (USAE) raporu, Nisan 2010

2
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ekonomi için ikinci bir engel ise yollanılan paraların ülkenin her yerine dağılmakta
olmamasıdır. Hatta bazı bölgelerde bazı ailelerin yurt dışında çok fazla akrabası olması nedeni
ile bölgedeki ekonomik gücü bu ailelere ait olmaktadır.
Diğer yandan eğer sosyal kalkınma için genel bir plan yok ise (normalde devlet ve
bölgedeki güçlü kişilerin yapması gereken bir plandır) göçmenlerin ülkeye gönderdikleri para
ülkedekin gelişime olan faydası sınırlı kalmaktadır. Bu paralar ile sağlanacak ülkedeki ya da
bölgedeki projelerin birbirleri ile kordineli olmayacaktır (eğer bir proje var ise). Diğer taraftan
göçmenlerin gönderecekleri paralar için para gönderme ücretleri çok yüksektir. "Batı
Afrika’daki ülkeler arası para transferinin yaklaşık olarak 2/3’ü tek bir yerden
sağlanmaktadır (Para Transferi Ajansı) ve bu ajans gönderme ücretlerini göreceli olarak
yüksek tutmaktadır. Örneğin Fransa’dan Cezayir’e veya Monaco’ya gönderme ücreti toplam
gönderilecek miktarın %16 sından fazla olarak belirlenmektedir. Ve bu ücret sadece
gönderen kişinin ödemesi gereken miktardır alıcıda para ödemek zorunda kalabilir" (UÇÖ ve
USAE raporu, 2010). Bu yüksek gönderim ücretini göçmenlerin karşılaması zorunluluktur ve
bu bazı göçmenler için ülkelerine para göndermemek için bir nedendir. Bu durum
göçmenlerin para göndermek için resmi olmayan yolları seçmelerine neden olmaktadır fakat
bu durum çeşitli riskler doğurur (Para kaybı, dolandırıcılığı, vb.).
Sonuç olarak göçmenlerin ülkelerine daha faydalı olması için uluslararası planlar
gereklidir ve göçmen veren ülkeler göçmenleri ailelerini geçindiren insanlar olarak değil, ülke
kalkınması için önemli olabilecek bir faktör olarak görmelilerdir. "Bugun [göçmen] sorunu
daha gerçekçi bir konu olarak yeniden gösterilmiştir. Göçmenler tek başına ülkelerini
geliştiremezler. Fakat ülke çapında bir haraketlenme olursa, göçmenlerde bu gelişimi içerden
destekleyebilmektelerdir. Örneğin Çin diasporası, araştırmacılar, girişimciler, tüccarlar ve
başkentin sahipleri ülkelerini geliştirmek için aktif olarak katkı sağlamaktalardır. [...] Kuzey
ve güneyde zorluklarla yaşayan göçmenlerin faklı iş uygulamalarında ve sosyal hayat
hakkında farklı tecrübelere sahip olma şansı bulmuşlardır; kendi ülkelerinin dışına çıkarak
görüşlerini genişleştirmişlerdir. Farklı ülkelerde yaşam ve iş standartlarından edindikleri
tecrübeyi ülkelerine getirme olanağına sahiplerdir. Bu bilgiler ile ülkesine dönen göçmenler
en azından kendi bölgesinde edindiği tecrübelerini kullanarak bölgesel kalkınma planlarına
yardım edebilmektelerdir" (Bourron ve diğerleri, 2014: 1). Togo’da bölgelerden biri olan ve
en çok göçmen (Özellikle uluslararası göçmenler) veren merkez bölgesinde gelişim
girişimleri yeteri kadar pozitif sonuç vermemektedir. Ülke çapında bir gelişme planı olmadan
göçmenlerin gönderdiği kaynak olarak kulanılabilecek parasal imkân ülke gelişimine önemli
bir katkı sağlayamamakta fakat yaşam standatlarının yükselmesinde önemli bir rol almaktadır.
3. Togo Merkez Bölgesi’nden Göç Edenlerin Kalkınmaya Katkıları
"Hata yapmadan şunu söyleyebiliriz ki Afrika kıtasındaki ülkeler kendi gelişme
problemlerine kendileri çözüm üretebilirler eğer diaspora batılı ülkelerinin azalan yardımlarını
telafi edebilecek insan ve maddi potansiyelini iyi bir şekilde kullanabilmektelerse" (Kamele,
2009: 1). Nitekim bazı ülkelerdeki diasporanın etkileri analiz ederken diasporanın ülkedeki
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ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel potansiyel gücünü arttırıp azalttıkları görülebilmektedir.
Dünya Bankası’nın 2005 verilerine göre, göçmenler az gelişmiş ülkelere 167 milyar amerikan
doları para transferi gerçekleştirilmişti ve 8 milyar dolar para Sahara Altı Afrika ülkelerine
gönderilmişti. Togo’ya diasporanın gönderdiği para miktarı 2014’ten (348 milyon ABD dolar)
2015 yılanda 350 milyon ABD dolara ulaşmıştı.3 2011 yılından beri ortalama olarak,
diasporanın gönderdiklerinin miktarı GSYİH'nın %11’i üzerindedir4. Togo’nun merkezinde,
özellikle Sokodé şehrinde hem şehirsel gelişmede hem de yaşam koşullarının
iyileştirilmesinde 2000’li yıllardan itibaren tecrübeli hale gelmiştir ve bu gelişimin ana sebebi
ise göçmenlerdir. Bu bölgedeki birçok aile, "Avrupada yaşayan akrabalarından ailenin refah
içinde yaşaması için aylık olarak 100,000 FCFA (200 dolardan fazla), hatta bayramlar ve
özel günler için yani vaftiz, evlilik daha fazla para yollanmaktadır. Aslında göçmenlerin
aileleri bizim tahmin ettiğimizden daha fazla para alabilmektelerdir. Sadece nasıl
yaşadıklarını incelemek bunu anlamak için yeterlidir” (Bila, 2011: 67-68). Aynı zamanda
kırsal alanlarda da göçmenler gelişimeye destek olmaktadır bu hem mikroekenomi (Aile) hem
de makroekonomi (Toplumsal) gelişimde görülmektedir. Göçmen ailelerin harcamaları göz
önüne alındığında göçmenlerin yaptıkları havaleler genellikle ailenin problemlerini çözmek
içindir: "Kızım burden ayrıldıktan 5 ay sonra bana 200 AB dolarından fazla (100,000 FCFA)
para gönderdi. Bu para ile birlikte evimin çatısını değiştirdim" (Idrissou, 2010: 94), bu bir
göçmenin babasının örnek olan sözlerden anlaşılabileceği gibi yaşadıkları bölgede
ihtiyaçlarını karşılayamayan genç göçmenler ülke dışına cıkmak durumunda kalmaktadır. Bu
genç göçmenler için ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmekte olmak gurur verici bir durumdur
bunun karşılığında ailelerinin teşekkürlerini kazanırlar. “Özellikle mimarisiyle en güzel evler
göçmenlerindir, göçmen aileleri genellikle en güzel yerlerdeki otellerin, hastanelerin olduğu
yerlerde yaşamaktalardır. Göçmenler Togo merkezindeki emlak krizini azaltmışlardır.
Göçmenleri gönderdikleri paralar sayesinde inşaat alanında önemli sosyal yatırımlar yapıldı
örnek olarak su sontajı, sosyal tesisler vb. böylece toplumun gelişmesine katkıda bulundular"
(Bila, 2011:23).
Urbis adındaki diaspora ile ilişkili vakıf yetimlere ve iyi öğrencilere burs imkanı
sağlamaktadır. Bu vakfın Sokode’nin doğusundaki Koboyo adlı köyde çifliği ve hayvanları
vardır. Bu çiflik kadınların ailelerinin günlük ihtiyaçlarını sağlamalarına yardımcı olmaktadır.
Bu vakıf ayrıca çok sayıda bilgisayar mühendisinin yetişmesi için iyi donanımlı bir kütüphane
de var. Diasporanın bir başka ilişkisi de Sodeke’nin Komah bölgesinden olan Belçika’ya
göçmüş göçmenler bu bölgeye genç kardeşlerinin okuması için okul yaptırmıştırlar.
"Tchaoudjo Renaissance" diaspora ile bağlantılı diğer bir kuruluştur bu kuruluşun amacıda
diaspora ile Sokode arasında arabuluculuk yaptırmaktadır. Bu kuruluş diasporanın sağladı
maddi imkânları dağıtmak ve iyi bir şekilde kullanıldığını gözlemektir. 2APD adlı olan STK
diaspora ile ilişkilidir ve bu kurumun amacı ise HIV virusü buluşmuş insanlara yardımcı
olmaktadır. Bir göçmen grubunun derneğide bazı bölgelerde köprü ve kuyu açmak için
kaynak sağlamaktadır. Bu şekildeki göçmen yardımları daha gözle görünebilir ve etkili
yardımlar sağlamaktadır. "Tchaoudjo Yenileme" derneği diaspora tarafından sağlanan iş
3
4

Resmi kaynak olan republicoftogo.com
"VİZYON TOGO 2030" yayılanan araştırma raporu, 8 Aralık 2014, s.7
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malzemelerini de dağıtmaktadır bunlar Sokode hastenesine gönderilir eldivenler, ameliyat
malzemeleri, tıbbi gözlük hatta bir ambulans diaspora tarafından Sokode hastanesine
bağışlanmıştır. Ve ayrıca Sokode belediyesi binasına diaspora tarafından bilgisayarlar
bağışlanmıştır. Kültürel olarak Diaspora her yıl düzenlenen FESTEKPE adlı geleneksel halk
gruplarının yarışmalarına destekleyici olur ve aynı zamanda geleneksel bayram Gadao ve
Adossa katılır. Bu onların kendi ülkeleri ile kültürel bağlarının sürdürülmesine hatta artmasına
yardımcı olur (Bila, 2011: 70).
2010 ramazan ayında iken diaspora merkez bölgesindeki ailelere 20 milyon CFA (40
bin dolar) gönderilmiştir (Bila, 2011). Bunun anlamı bölge açısından ekonomik olarak
mükemmel bir etki oluşturabilir dahada etkili olması için kendi alanında daha
profesyonelleşmiş dernekler ile mümkündür. “Gönderilen paraların yanı sıra aileler yurt
dışından gelen ürünlerede sahip olmaktalardır. Göçmen aileler göçmenler tarafından
gönderilen bilgisayar, mutfak aletleri, dijital kameralar, dizüstü bilgisayarlar, araçlar,
motosiklet, kıyafetler vb. materyallere sahiptirler. Bu Sokode şehrindeki hızla artan taksi ve
uzun araç sayısını açıklamaktadır. Bazı evlerde gaz sobaları geneleksel kömür sobaların
yerini almaya başlamıştır" (Bila, 2011: 68).
Togo hükümeti kalkınma politikalarını özellikle yapı alanında diasporayla bağlantılı
olarak çalışmaya başlamıştır. Diaspora bilim ve teknoloji sektörlerinde, birçok meslekte
eğitim ve öğretime sahipler ve onlarınn iyi seviyelerinden yararlanılmaktadır, dolayısıyla
diaspora Togo ülkesi için bir fırsattır (Kamele, 2009: 2). Göçmenlerin aileleri için sağladığı
maddi imkanların ötesinde onların ülkelerine en büyük yardımı Togo’nun bilimsel ve
teknolojik olarak geleşmesine bulunabilecek katkılarıdır.
Merkez bölgesindeki birçok köyde ülkelerine geri dönen göçmenler (Gitmeden önce
okuma yazma bilmeyen) geldiklerinde okullardan mezun olanlardan daha iyi Fransızca
bilmekte ve konuşabilmektelerdir (Idrissou, 2010). Ne zaman iki sosyal grup içinde iki yönlü
kültürel bir iletişim gerçekleşse bu duruma antropolijist J. Herskovits (1967) tarafından
kültürlenme adı verilmiştir ve Powell (1880) bu duruma kültürel borçlanma olarak
adlandırmıştır. Merkez bölgesinden göçmüş genç kızlar hakkında konuşurken onların kültürel
olarak modernleştikleri gözlenmiştir (Idrissou, 2010). Gerçektende göçmenler her ne kadar
kültürlerine sahip çıkmış olsalarda gittikleri farklı ülkelerin kültürleriyle ilişki kurmuşlardır.
Göçmen genç kızlar kıyafet ve makyajlarıylar dünya standartlarına yaklaşmışlardır. Kendi
memleketlerinin gelişiminde Afrikalı göçmenlerin katkılarının önemlilik derecesi bugün adeta
katlanarak artmaktadır. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi, para transferleri göçmenlerin
köylerinde, geldikleri bölgelerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, göçmenlerin başarıda ana
aktör olmaları ve yerel dinamiklerin zayıflığı, göçmenlerin siyasal ve sosyal rolleri köylerde
projelerin yönetilmesi ve yerine getirilmesinde tesirli olmuştur (Samba ve diğerleri, 2005).
Ancak, şu da belirtilmeliki memleketlerinin kalkınmasında göçmenlerin katkıları sadece
olumlu yönde değildir. Göçmenler bazen toplumun gelişmesine bir fren hatta engel bile
olabilmektelerdir.
Gerçektende, evsahibi ülkeler tarafından göçmenlerin kontrolünün yetersizliği ve göç
edilen ülkelerin iyi olmayan yönetimlerinden dolayı, bu olgu sık sık beklenmeyen olay ve
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durumlara negatif sonuçlara ya da “ters etki” durumuna yol açar. Togo merkezi bölgesinde
göçmen kızların durumunu göz önüne alırsak, genelde gittikleri ülkelerde birçok erkekle
korunmasız cinsel ilişkiye girdiklerinden dolayı AIDS de dâhil olmak üzere cinsel yoldan
bulaşan hastalıklarla dönebilmektedirler (Idrissou, 2010). Bu nedenle, bu kızlar hakkında
psikoz ve önyargı artmakta ve bu durum toplumda birlik ve sosyal bağları zayıflatmaktadır.
Bununla birlikte genellikle göçmenler tarafından gönderilen fonlar öncelikle ailelerin sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır ya da sık sık evlilik, motor ve lüks araba satın
almak vb. verimsiz yatırımlara kullanılmaktadır; kısacası sosyal statü arttıran her şeyde. Bu
olgunun diğer bir negatif yönü de göç eden genç insanların memleketlerinin gelişimi
konusunu düşünmemeleri ve memleketleriyle bağlantılarının kopmasıdır. Aslında neredeyse
tüm gençlerin akıllarında neresi olursa olsun ayrılma düşüncesi var. Hepsi “Eldorado” ya
gidip daha iyi bir yaşama sahip olmayı istemektelerdir. Bundan sonrada hiçbiri ülkelerinin
gelişmesinde bir faaliyette bulunmayı düşünmemektedir.
Kültürel olarak, göç Merkezi Togo bölgesine sadece pozitif bir etki yapmaz. 10 yıldan
daha az bir sürede gençler de moda çok büyük değişimler geçirdi. “Genç insanların
kıyafetleri başkalaşım geçirdi. Sokode şehrinin müslüman bir şehir olması gerçeğine rağmen
tunikler, peştemallerin yerini düşük bel kotlar, sıfır kollu ve dar t-shirtler almıştır..." (Bila,
2011: 68) ki bu toplumun sosyal ve ahlaki değerlerinin korunmasını negatif olarak etkileyen
bir durumdur. Bu arada göçün kızlar üzerinde tali manada bir etkisi olduğu görülmektedir.
“Genç göçmen kızlar kültür yozlaşmasında, ahlaki bozulmada onların bir adım geri atmalarını
sağlayan adeta onlara fren olan aile baskısından sıyrılıp daha bağımsız bir hale geldiler.”
(Idrissou, 2010: 95-96). Hiyerarşiye ve yerel teamüllere saygısızlık ortaya çıkmış. Aynı
zamanda genç insanların çoğunluğu cahil akranlarının yurtdışına gidip yüksek sosyal statüyle
döndüğünü görmeleri eğitimli gençlerin azalmasına neden olmaktadır.
Türkiye'de ikamet eden ve Togo Merkez Bölgesi’nden gelen Togolu öğrenciler tarafından
kurulan "Togo Türkiye Kardeşlik İnsani Yardım ve Kardeşlik Merkezi" (CCSFTT) derneği bu
alanda çok aktiftir. Tchaoudjo vilayetinin çevresindeki köylerde (Aloukpadè, Kadambara,
Kouloundè, vb.) yaz kursları dâhil olmak üzere eğitim etkinlikleri düzenlemektelerdir. Bu
dersler ilköğretim öğrencilerine aldıkları dersleri güçlendirmeleri için verilmektedir. Gençleri,
özellikle de genç kızları okula devam etmeleri için motive etmek ve teşvik etmek amacıyla
futbol turnuvaları düzenlenmektedir. Her yıl bu dernek tarafından "Kardeşlik Futbol
Turnuvası" düzenlenir. Bu turnuvada 8 ila 10 köy ve Sokodé şehrinin çevre mahalleleri bir
araya gelmektelerdir. İnsani alanda bu dernek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın maddi desteğiyle,
nüfusa hizmet eden modern kuyular ve sondajlar açmıştır. Bu kuyular birçok köyde binlerce
kişiye temiz su sağlamaktadır.
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Şekil 1: Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardımıyla CCSFTT dernek tarafından, Alokpadè
köyünde kurulunan su kuyusu

Göçmenlerin kendi topluluklarında neden oldukları onca problemlere rağmen kendi
topluluklarının gelişimine sağlayacakları katkılarıda göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu
katkılar eğer iyi yönetilir, iyi organize edilirse toplulukların, özelliklede Orta Togo bölgesinin
kalkınmasında adeta bir motor görevi üstlenebilmektedir.
4. Orta Togo Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Kalkınması için, Göçmenlerin Katkıları
Nasıl Daha Efektif Bir Hale Getirilebilmektedir?
Göçmenlerin, Togo'nun Orta Bölgesi'nin yerel kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan
eylemlerinin bazı engellerle karşı karşıya gelmelerini belirtmek önemlidir. Bu engeller birçok
türdedir. Bazıları göçmenlerin kendinden gelmektedir. Aslında, daha az düzgün olmaları ve
bu nedenle faaliyetlerini yerine getirmeleri için önemli miktarda finansman sağlamaları
zordur. Bunun sebeplerinden biri ise, göçmenlerin çoğunun düşük eğitim seviyesi ile
açıklanmaktadır. Öte yandan, bir başka engellik yerel halktan gelmektedir. Göçmenler ve
kendi eylemlerine yönelik algıları ve tutumları sayesinde, Orta Togo Bölgesi'ndeki bazı
insanlar bu durumun çalışmasını kolaylaştırmamaktadır. Bu tutum ve algılar bireysel ve
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kolektiftir. Ayrıca, Togo’da demokrasinin ve çok partili siyasetin ortaya çıkmasından bu yana,
yüzlerce Togolu askeri diktatörlükten kaçtı ve mevcut Togo’nun diasporasının önemli bir
kısmı kurmaktadır. Bu nedenle hükümet ve göçmenler arasındaki ilişkiler pek iyi değildir. 19
Ağustos 2017'deki protestoların tetiklediği sosyo-politik olayların, Togo hükümeti ile
göçmenler arasındaki daha da bozdurmaktadır. Her ikisi de birbirine şüphe ile bakar.
Gerçekten de, göçmenlerin eylemleri hükümet tarafından çok az bir şekilde
desteklenmektedir. Resmi söylevlere rağmen, Togo hükümeti, göçmenleri Orta Togo
Bölgesi'ne veya ülkenin başka bir yerine yatırım yapmak ve kalkınma eylemeleri yapmak için
seferber etmek, organize etmek ve teşvik etmek için yeterince çaba göstermemektedir. Hatta
bazı yerel aktörler, hükümetin göçmenlerin yerel veya bölgesel kalkınmaya katkısının
önündeki bir engel olduğunu söylemektedir.
Toplumun gelişmesinde diasporanın faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması toplumun farklı
düzeylerinden gelecek katkılardan en iyisi olduğu sanıldı. Bu durumun derinlemesine bir
yansıtması olarak çalışmalar nasıl katkıların daha iyi hale getirilebileceği konusunda ve nasıl
göçmenlerin kendi orijin ülkelerine yatırım yapacağı konusunda yapılmalıydı.
Ülkenin kalkınmasının en öncelikli sorumluluğu olarak hükümet, konuşmaların ve
törenlerin ötesinde Diasporadan gelen para transferleri konusunda daha etkili bir yönetim
mekanizması uygulanmalıdır. Dışişleri Bakanlığının girişiminde Diaspora haftası heryıl
düzenlenmektedir. Yurtdışında ulusun başarısı olarak düşünülen faydasız konuşmalar ve
ödüller yerine bu hafta diaspora fonlarının nasıl daha iyi yönetilebileceğini ve yurtdışında
yaşayan gençlerin nasıl kamuda ve özel sektörde yatırım yapacakları veya yapmaları gerektiği
üzerinde olmalıdır. Yurtdışında yaşayan gençlerin ailelerini desteklemek için gönderdikleri
fonların ötesinde gurbetçiler Togoluların teknolojik ve bilimsel kapasitesitelerinin gelişimine
daha iyi katkı yapabilir. Aslında, bilim ve teknoloji bilimi insanlarının, araştırmacıların,
profesörlerin yetişeceğinin bir işareti oldu ve şu ana kadar böyle süregelmiştir.
Bu arada, şu iki mekanizma Togolu gurbetçilerin memleketlerine daha etkili bir
şekilde katkı sağlamalarını teşvik edebilmektedir: (i) entelektüellerin geri dönüşleri için
olumlu sosyal ve siyasal koşulların oluşturulması; (ii) diasporanın içerisindeki
araştırmacıların, mühendislerin yerel bilimsel kuruluşlarla bağlantılarının arttırılması, daha iyi
bir network oluşturulması (Kamele, 2009: 3). Diasporanın içerisinde “beyin göçü” olarak
değerlendirilebilecek kişilerin memleketlerindeki kuruluşlarla ortak bağlantısı sağlamaları.
2011 yılında Togo Dışişleri Bakanlığı tarafında oluşturulan Yurtdışında yaşayan
Togoluların Şubesi operasyonalizasyon olduğu ve Diaspora Programı oluşturmasına rağmen,
Togo hükümet ve Diaspora arasında hala güvensizlik oluğunu gösterilmektedir ve o
güvensizlik Diasporasının katkısını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yerel örgüt ve
grupların desteğiyle, hükümet yerel gelişmenin sağlanması için diasporayı gerçek bir kuvvet
olarak görerek dikkatini bu yönde yoğunlaştırmalıdır. Bununla birlikte göçmenlerin para
tranferleri gerçek manada yerel gelişmenin sağlanması yolunda verimli yatırımlara kanalize
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edilmelidir. Göçmenlerin birikimlerinin finansal çerçevede desteklenip bu birikimlerin de
gelir oluşturucu aktivitelere ve işlere dönüştürülmesi ve aynı zamanda temel sosyal altyapı
alanında kullanımının sağlanması önemlidir. Bu nedenle şehirlerdeki ve köylerdeki kalkınma
komiteleri ve diaspora dernekleri arasında daha iyi bir işbirliği olmalıdır. Yerel ve yabancı
yatırımcıların desteğiyle, göçmen işçilerin Togo’ya fon transferlerini kolaylaştıran yerel
yapıların kurulması daha faydalı olabilmektedir.
Uzmanlık ve beceriklilik ile diaspora Togo’nun kalkınması için stratejik bir ortak
olduğunu dikkate alınması gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan Togoluların hayalleri,
beklentileri, endişeleri, umutları var ve hükümet tüm bu beklentilerin hepsinin
gerçeklendirmesi için önemli bir rol oynamalıdır.
Sonuç
Bokoto (2008), finansal gelişme açısından diasporanın katkısının alternatif bir kaynak
olması durumunun büyük bir önem taşıdığını ifade etmiştir. Bu ilave kaynak özel sektörü
büyüme açısından adeta bir “yol açıcı” haline getirmiştir. Bazı ülkelerde göçmenlerin
katkılarının evsahibi ülke tarafından yapılan resmi yardımları aştığı kanıtlanmıştır (MoussaDembélé, 2001). Meyer ve diğerleri (2001) şunu tahmin etmişlerdir: modern dünyada yaşanan
büyük değişimlerden dolayı yeni bilgi ve iletişim teknolojileri alanında diasporanın katkısı
kayda değerdir. O araştırmacılara göre, göçmenlerin bilimsel ve teknik verimliliği, ölçülü
yayınlar ve patentler açısından şu an yaşadıkları ülkelerde kısıtlı imkânlara sahip olan kendi
orijin ülkelerine kıyasla çok daha fazladır.
Togo Merkez bölgesinde sivil toplum kuruluşlar, özellikle Urbis ve Tchaoudjo
Renaissance gibi vakıflar, 2APD STK, vb. tarafından diasporanın yapılanmaları bölgenin
sosyo-ekonomik kalkınmasında büyük bir rol oynamaktadır. Onların faaliyetleri bir yandan
daha iyi organize olmuş olsalar çok daha etkili olabilecekken diğer yandan gençlere
desteklendikleri takdirde mikro girişimlerle ülkede kalıp bölgedeki ekonomiyi
canlandırmalarıda söz konusu olabilmektedir. Kuvvetle muhtemel bundan sonra yapılacak
olan yerel seçimlerde iktidar olmanın yolu diasporanın teknik, finansal ve materyal anlamda
katkısını geliştirebilecek projeler ortaya koymaktan geçmektedir.
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ’DE
ENERJİ REKABETİ
*Mustafa

Kemal ÖZTOPAL, * *Levent YİĞİTTEPE
Özet

Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji ihtiyacı da bir artış
göstermektedir. Buna bağlı olarak da mevcut olan veya olası varlığı düşünülen enerji kaynaklarına olan ilginin
artması, devletler arası bir rekabeti ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan enerji kaynaklarının tüketim pazarlarına
ulaşımında çoğunlukla deniz yolu tercih edilmektedir. Bu çerçevede Doğu Akdeniz tarihten bu yana dünya
ticaretinin önemli güzergâhlardan birisi olmuştur. Dünyanın hidrokarbon zengini bölgelerinde çıkarılan enerjinin
tüketici bölgelere ulaştırılmasındaki rolü Doğu Akdeniz’in önemini daha da artırmaktadır. Tüm bunların yanı
sıra son yıllarda Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervleri, Doğu Akdeniz’in hem bölge devletleri hem
de küresel güçlerin mücadele içerisinde olduğu bir rekabet sahasına dönüşmesini beraberinde getirmiştir.
Bulunduğu coğrafi konumun avantajı ile enerji merkezi olma stratejisini, enerji politikasının temeline oturtan
Türkiye hem enerji güvenliğinin hem de dışa bağımlılığın azaltılmasının bir gereği olarak Doğu Akdeniz’deki bu
küresel rekabet içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma Doğu Akdeniz’in stratejik önemi ve keşfedilen sahalar
üzerinden bölgedeki küresel rekabeti ve Türkiye’nin enerji güvenliğinin analiz edilmesini amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Enerji, Enerji Güvenliği, Enerji Rekabeti, Türkiye.

THE COMPETITION IN EASTERN MEDITERRANEAN IN THE CONTEXT
OFTURKEY'S ENERGY SECURITY
Abstract
In parallel with the rapid population growth and technological developments in the world, the need for
energy also increases. Accordingly, the increase in interest in energy resources that are available or considered to
be possible has revealed an interstate competition. On the other hand, maritime transportation is often preferred
for transportation of energy resources to consumption markets. In this framework, the Eastern Mediterranean has
been one of the important routes of world trade through out history. Its role in delivering the energy extracted in
the hydrocarbonrichregions of the world to the consumer regionsin creases the importance of the Eastern
Mediterranean. In addition to all these, natural gas reserves discovered in the Eastern Mediterranean in recent
years brought along the transformation of the Eastern Mediterraneanin to a competitive are a where both the
regional states and global powers are struggling. Turkey which puts the strategy of becoming the energy centre
in the basis of its energy policy with the advantage of its geographical location, takes place in this global
competition in the Eastern Mediterranean as a requirement of its energy security, reducing foreign dependency.
This study aims to analyse the strategic importance of the Eastern Mediterranean, the global competition in there
gion through the discovered are as and Turkey's energy security.
Keywords:Eastern Mediterranean, Energy, Energy Security, TheEnergyCompetition, Turkey.
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GİRİŞ
Sanayi Devrimi ile birlikte üretime paralel şekilde artan enerji ihtiyacı 18.yüzyıldan bu
yana güncel bir konu olarak süregelmektedir.I. Dünya Savaşı’ndan önce kömürün yerini
büyük ölçüde petrole bırakması enerji ihtiyacı fazla olan küresel güçlerin hidrokarbon zengini
bölgelere yönelmesine sebep olmuş; kaynak sahibi ülkelerin daha sonraki yıllarda enerjiyi
uluslararası ilişkilerde bir silah olarak kullanması hem kaynak sahibi ülkelerhem tüketiciler
hem de geçiş güzergâhında bulunan ülkeler açısından enerji güvenliğini bir zorunluluk haline
getirmiştir.Hem enerji ihtiyacının fazla olması hem de kaynak zengini bölgeler ile tüketimin
yoğun olduğu bölgeler arasında yer alan konumu düşünüldüğüne enerji güvenliği Türkiye için
önemli hale gelmektedir.
Türkiye enerji ihtiyacı her geçen gün artan bir ülkedir. Buna karşın hidrokarbon
kaynaklar başta olmak üzere enerji kaynağı bakımındanyeterli seviyede değildir. Ancak
bulunduğu coğrafi konum Türkiye’ye stratejik açıdan önemli kılarken aynı zamanda enerji
konusunu her daim gündemde tutmasını sağlamaktadır.Zira kaynak sahibi bölgeler (Ortadoğu,
Rusya ve Hazar) ile tüketimin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alan Türkiye, birçok transit
enerji nakil hattına ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum Türkiye’nin ulusal enerji politikasında
yer alan enerjide merkez olma stratejisinin de temelini teşkil etmektedir. Bu stratejik konuma
ek olarak Doğu Akdeniz’e olan kıyıdaşlık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
üzerindeki garantörlük pozisyonundan dolayı, bölgedeki enerji rekabetinde Türkiye de
önemlibir aktör olarak yerini almıştır. Doğu Akdeniz’de keşfedilen ve tahmini rakamlara
bakıldığında ciddi rezervler olduğu görülen doğal gaz, Türkiye’nin dışa bağımlılığını
azaltacağı gibi enerji güvenliğinin de yapı taşlarından birisi haline gelmiştir. Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi(GKRY) başta olmak üzere diğer bölge devletlerisaha keşifleri ve keşiften
sonra varılan anlaşmalardaKKTCile Türkiye’yi görmezden gelmektedirler. Buna karşın
Türkiye hem KKTC’nin haklarını savunmak hem de kendi ulusal çıkarları ile enerji
güvenliğinin korunması amacıyla bölgedeki enerji faaliyetlerini dış politikasının öncelikleri
arasına almakta ve bölge ile yakından ilgilenmektedir.
Çalışmanın ilk bölümünde enerji güvenliği kavramının tanımı ve tarihsel arka planı
ortaya koyularak, enerji güvenliğini oluşturan unsurlar ve uluslararası ilişkiler gündemindeki
yeri tarihsel olaylar ışığında değerlendirilecektir. İkinci bölüm Türkiye’nin enerji güvenliği
algısı ve enerji politikalarının analizi üzerine kuruludur. Bu bölümde Türkiye’nin enerji
güvenliğini oluşturan etmenler ele alınacak, özellikle bulunduğu stratejik coğrafi konum ve
transit nakil hatları üzerinden Türkiye’nin enerji merkezi olma stratejisi ve bunun üzerinden
şekillenen enerji güvenliği analiz edilecektir. Üçüncü bölümde Doğu Akdeniz coğrafyasının
tarihi ve güncel önemi ortaya koyulduktan sonra, bir rekabet alanı olarakküresel/bölgesel
güçlerin bölgedeki faaliyetleri değerlendirilecektir. Son ve dördüncü bölümde enerji
politikaları ve güvenliği açısından Türkiye için hayati önem taşıyan Doğu Akdeniz’de
Türkiye’nin attığı adımlar ve izlediği politikalar değerlendirilecektir.
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1. ENERJİ GÜVENLİĞİ KAVRAMI VE TARİHSEL ARKA PLANI
Enerji güvenliği kavramı uluslararası ilişkiler açısından son dönemde popüler olmakla
birlikte esasen yeni bir tartışma konusu değildir. Çelikpala’ya göre enerji güvenliği, Winston
Churcill’inI. Dünya Savaşı’ndan önce İngiliz donanmasını Alman donanmasından daha hızlı
kılmak maksadıyla kömür ile çalışan gemilerin yerine petrole dayalı gemilerin kullanılması
yönünde aldığı karardan bu yana uluslararası ilişkilerin önemli konularından birisidir
(Çelikpala, 2014:79). Buna ek olarak II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın zengin enerji
kaynaklarına sahip SSCB’ye ve Japonya’nın Endonezya’ya saldırması (Energy Charter
Secretariat, 2015: 6) enerji güvenliği kavramının önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Enerji
konusunda bir güvenlik ihtiyacının ortaya çıkması tıpkı ulusal ve uluslararası güvenliğin diğer
tüm alt başlıklarında olduğu gibi bazı tehdit algıları ile açıklanabilir. Bu tehditler; enerji
kaynaklarının sınırlı olması, devletlerin sahip oldukları enerji kaynaklarını uluslararası
arenadaki politik ve ekonomik etkinliğini artırmak için kullanmaları (Yılmaz, 2017: 114115)anlamına gelen doğal kaynak milliyetçiliği, enerji kaynaklarının belli bölgelerde yoğun
olarak bulunmasına karşın diğer bölgelerde yetersiz olması, enerji kaynaklarının zengin
olduğu ülkelerde meydana gelen iç savaş ve istikrarsızlıklar, yatırım maliyetlerinde yükseklik,
çevresel problemler ve mevcut enerji rejimlerinin sınırlı sayıda oluşu olarak sıralanabilir
(Anlar, 2017: 62-67).
Enerji güvenliği kavramı, enerjinin yoğun olarak kullanılması ve küreselleşmesine
paralel olarak uzun bir süredir vardır ancak bir kavram olarak kendine literatürde yer bulması
veya başka bir deyişle modern anlamda bir enerji güvenliği algısı, 1973 Petrol Krizi ile
gerçekleşmiştir. Arap-İsrail Savaşı sonrası petrol üreticisi konumunda bulunan Arap ülkeleri,
İsrail yanlısı politikalar izleyen ülkelere karşı petrol kartını kullanmış ve bu durum enerji
güvenliğini oluşturan unsurların bu devletlerce sorgulanmasını beraberinde getirmiştir
(Yılmaz ve Kalkan, 2017: 171).
Enerji güvenliği, tanımlanması zor ve karmaşık bir kavramdır ve bu husus enerji
güvenliği konusunda çalışanların anlaştıkları ilk ortak nokta olarak karşımıza çıkmaktadır
(Çelikpala, 2014: 79). Bu zorluk aktörlerin enerjiyi farklı temalar dâhilinde ele almasıyla
açıklanabilir. Enerji güvenliğinin farklı tanımlarını ele almadanönce bu tanımları değiştiren
yedi temel temadan bahsetmek gerekir. Bu temalar: Enerji kullanılabilirliği, enerji altyapısı,
enerji fiyatları, toplumsal etkiler, çevre, yönetişim ve enerji verimliliği (Ang, Choong ve Ng,
2015: 1081) olarak özetlenebilir.
Bu farklılıktan hareketle enerji güvenliği konusunda ortaya çıkan farklı tanımlamalara
yer vermek konunun daha iyi anlaşılması bakımından yerinde olacaktır. Enerji güvenliğinin
geniş kapsamlı bir tanımı Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılmıştır. Buna göre enerji
güvenliği uygun bir fiyatla enerji kaynaklarının kesintiye uğramadan kullanılması
(International EnergyAgency, 10.04.2020) olarak tanımlanmıştır.Daniel Yergin de IEA’nın
tanımına benzer şekilde enerji güvenliğini uygun maliyetle yeterli enerjiye ulaşabilmek
(Yergin, 2006: 70-71) olarak tanımlamaktadır. Ancak bu iki genel tanım enerji güvenliğinin
yukarıda verilen boyutları düşünüldüğünde birçokdeğişkene bağlı olduğu için özellikle
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günümüzde yetersiz kalmaktadır.Zira 1973’de yaşanan kriz sonrası ülkeler için önemli olan
konu enerji fiyatları iken, günümüz şartlarında enerji ihraç eden ülkeler için arz güvenliği,
enerji ithal eden ülkeler için talep güvenliği ve enerji nakil hatlarına ev sahipliği yapan ülkeler
için ise geçiş güvenliği gibi alt başlıklar kabul görmektedir. Bunlara iklim değişiklikleri ve
sosyal etkenler gibi unsurların eklenmesi konuyu daha da çok boyutlu hale
getirmektedir.Enerji güvenliğinin daha geniş kapsamlı birtanımı şu şekilde yapılabilir:
Enerjinin süreklilik ve kaynak çeşitliliğinin sağlanarak güvenilir ve uygun fiyatla temin
edilmesi, ihtiyaca göre en verimli şekilde (tasarruflu) ve çevreye duyarlı olarak tüketilmesi ve
enerji kaynaklarına tehdit altında olmayan güvenilir güzergahlardan ulaşılmasıdır.(Sevim,
2012: 4386).
Yapılan tanımlara bakıldığında uluslararası aktörlerin enerji güvenliği algılarının,
enerji politikaları ile doğru orantılı olduğun değerlendirmesi yapılabilir. Şöyle ki NATO
enerji güvenliği konusunda enerji altyapısının tesis edilmesi, istikrarlı bir enerji arzı
oluşturulması, ulaşım olanakları ve enerji nakil güzergâhlarının korunması gibi hususlar
üzerinde dururken; AB, enerjide bağımlılık durumuna dikkat çekerek, AB vatandaşları ve
ekonomisi için istikrarlı ve yeterli enerjinin tedarik edilmesi gibi konulara vurgu yapmaktadır
(Yılmaz ve Kalkan, 2017: 172).Zira NATO için en önemli konu güvenlik olduğu için altyapı
ve nakil güzergâhlarının güvenliği ön plana çıkmakta iken; AB ise büyük oranda enerjide dışa
bağımlı olduğundan enerji güvenliğinde bağımlılık ve yeterli tedarik gibi unsurlar ön plana
çıkmaktadır. Aynı durum devletler için de geçerlidir. Örneğin enerji kaynağı bakımından
zengin devletler için ön plana çıkan konu arz güvenliği iken, enerji kaynaklarına sahip
olmayan ve dışa bağımlı durumda olan devletler için talep güvenliği de işin içerisine
girmektedir. Türkiye gibi hem kullandığı enerjinin çoğunu ithal eden hem de bulunduğu
jeopolitik ve jeostratejik konum gereği nakil güzergâhında yer alan ülkelerde ise geçiş
güvenliğison derece önemli hale gelmektedir.
2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI
Türkiye artan enerji ihtiyacına karşın yeterli kaynağa sahip olmadığından hidrokarbon
kaynaklar başta olmak üzere büyük bir enerji ithalatçısı görünümündedir. Türkiye açısından
ekonomik büyümeye ve üretime paralel olarak artan enerji ihtiyacı, bu enerjinin güvenliğini
sağlamaya yönelik politika geliştirme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir (Fackrell, 2013:
84). Aynı zamanda Türkiye sahip olduğu ayrıcalıklı coğrafi konumu sebebiyle enerji
güvenliğini her zaman gündeminde tutmak zorunda kalmaktadır (Özev, 2017: 10). Zira
Türkiye, dünyanın zengin hidrokarbon kaynağına sahip bölgeleri ile yoğun enerji tüketimi
olan bölgeler arasında yer almakta olup, faaliyete geçmiş ve hala devam eden birçok enerji
nakil hattına ev sahipliği yapmaktadır. Hazar Denizi, Rusya ve Orta Doğu petrol ve doğal
gazını diğer bölgelere ileten bu hatlar sayesinde Türkiye, Doğu-Batı arasında bir enerji
koridoru pozisyonundadır (Selçuk, 2010: 56). Bu koridor olma pozisyonu Türkiye’ye bazı
ekonomik ve stratejik avantajlar sağladığı gibi enerji güvenliğinin sağlanması noktasında
birtakım sorumlukları da beraberinde getirmektedir.Yine bu ayrıcalıklı konum, arz ve talep
güvenliği gibi enerji güvenliğinin geleneksel unsurlarına ek olarak geçiş güvenliğini de
Türkiye için elzem hale getirmektedir.
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Türkiye enerji politikasının temeline enerji güvenliğinin öncelikli unsurları olan
ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde, zamanında,
güvenilir, yeterli, uygun fiyatlı ve çevresel etkilerinde göz önünde bulundurulduğu bir temin
edilme sürecini oturtmakla birlikte, enerji politikasının temel önceliklerini şu şekilde
belirlemiştir: Maliyet, zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması;
serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkânlarının harekete geçirilmesi;
dışa bağımlılığın azaltılması; enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin
artırılması; kaynak, güzergâh ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması; yenilenebilir kaynakların
azami oranda kullanılmasının sağlanması; enerji verimliliğinin artırılması; enerji ve tabii
kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi
(T.C Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 2020).
Türkiye her ne kadar zengin hidrokarbon enerji kaynaklarına sahip olmasa da
bulunduğu coğrafi konumun getirdiği avantajın farkındadır ve enerji politikasını sadece bir
geçiş ülkesi olmak üzerinde değil enerji merkezi olma üzerinde şekillendirmektedir (Kakışım,
2017: 432). Türkiye, kendi enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik Kerkük-Yumurtalık Petrol
Boru Hattı, Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Batı Hattı), Mavi Akım Doğal Gaz Boru
Hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru
Hattı gibi nakil hatlarına ek olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC),
Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonneksiyonu (ITG),Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi (TANAP) ve Türk Akımı Gaz Boru Hattı gibi uluslararası nakil hatlarına ev
sahipliği yapmaktadır.Bu geniş nakil ağı elbette Türkiye’ye enerji güvenliğinin sağlanması
noktasında birtakım sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bunların başında nakil
hatlarına gerçekleştirilebilecek terör saldırıları, Türkiye’ye yakın coğrafyada meydana gelen
karışıklıklar, bölgesel ve küresel uluslararası sorunlar gibi konulara karşı alınacak önlemler ve
Türkiye’nin bu konular karşısındaki tutumu gelmektedir. Örneğin 2006 ve 2009 yıllarında
Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren krizde Rusya, Ukrayna’ya verilen doğal gazı kesmiş
ve bundan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi olumsuz etkilenmiştir
(Kovacevic, 2009: 10). Bu tarz sorunlara karşı enerji güvenliğinin sağlanması amacıyla
alternatif hatlar ve alternatif enerji kaynakları gibi birtakım adımların atılması zorunlu hale
gelmektedir. Bu noktada Doğu Akdeniz’deki bölgesel ve küresel enerji mücadelesinde
Türkiye’nin varlığı daha da hayati olmaktadır. Yine bu konuda bir başka örnek olarak, Mart
2014’de Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra Rusya’ya AB ve ABD başta
olmak üzere Batı tarafından uygulanan ekonomik ve diplomatik yaptırımlar, Rusya’nın bu
yaptırımlara enerji kartını kullanarak cevap vermesine yol açmış ve Rus gazını Avrupa’ya
Bulgaristan üzerinden ulaştıracak Güney Akım hattı Rusya tarafından iptal edilmiştir. Bu
hattın yerine ise Türk Akımı adı verilen ve Rus gazını Türkiye üzerinden aktaracak olan
proje, Türkiye’nin enerji tedariğine katkı sağlamasının yanı sıra enerji güvenliğinin
sağlanması ve enerji merkezi olma stratejisi açısından da büyük fırsat olarak
değerlendirilmiştir (Karagöl ve Kızılkaya, 2015: 6). Bir başka önemli gelişme Hazar’ın
statüsüne ilişkin devam eden tartışmalarla ilgili olarak kıyıdaş devletlerarasında imzalanan
Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu’dur. Türkiye’nin enerji politikası ve enerji
güvenliği bağlamında hem enerji tedariği hem de nakil konusunda TANAP önemli bir
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yerdedir. Hazar’ın kıyıdaşlarından birisi Azerbaycan’dır ve TANAP, Azeri gazını Avrupa’ya
iletme konusunda son derece önemli bir projedir. Söz konusu konvansiyonla Azerbaycan’ın
da içinde bulunduğu kıyıdaş devletlerin kendi sahalarında boru hattı inşa edebilmesinin önü
açılmış (Sarıkaya, 2018: 662) ve bu da TANAP başta olmak üzere Rus gazına alternatif
oluşturabilecek yeni projelerin önünü açmıştır. Zira öncelikle Türkiye ve daha sonra Avrupa
devletleriaçısından Rus gazına bağımlılığın azalması enerji güvenliğinin olmazsa olmazıdır.
Bu değerlendirmelerden sonra Türkiye’nin sürdürülebilir ve güçlü bir enerji güvenliği
politikalarına gereksinimi olduğu ortadadır.Bu kapsamda sürdürülebilir enerji kaynaklarının
uygun şekilde temin edilmesi, enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması, yenilenebilir
enerji ve nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına ve dışa bağımlılıkta farklı bölgelere
yönelmesi gibi adımlar bu politikaların istikrarı için de son derece önemli konulardır. Ancak
bunlar kadar önemli bir diğer konu da güncel gelişmelerin yaşandığı ve Türkiye’nin enerjide
hem dışa bağımlılığını azaltması hem de doğrudan enerji güvenliği politikasını etkilemesi
açısından Doğu Akdeniz meselesidir.
3. BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜÇLERİN REKABET ALANI OLARAK DOĞU
AKDENİZ
Doğu Akdeniz, tarih boyunca Anadolu, Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunan gibi
medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve imparatorluklar ve devletler için askeri, siyasi,
ekonomik ve jeopolitik bakımından her dönem önemli bir çıkar ve çatışma alanı olarak
görülmüştür. Aynı zamanda bu çıkar ve çatışmalara sahne olan geniş bir coğrafyasıyla
uluslararası sistemin önemli güvenlik meselelerine yol açmıştır.Doğu Akdeniz’de devam eden
bölgesel ve küresel mücadeleyi ele almadan önce bu mücadelenin neden olduğu sorusuna
cevap aranacak yani Doğu Akdeniz’in önemi ortaya koyulacaktır.
Genel manada üretici ve tüketici bölgelerin ortasında yer alan ve literatürde Levant
olarak isimlendirilen Doğu Akdeniz, tarihten bugüne dünyanın en önemli ticaret
merkezlerinden birisidir(Ediger, Devlen ve Bingöl McDonald, 2012: 74).Yine Jeopolitik
teorilerin hemen hepsinde Doğu Akdeniz’e ayrı bir önem atfedilmiştir. Örneğin Halfrod J.
Mackinder’in Kara Hâkimiyet Teorisinde genel olarak Akdeniz, dünya adasının içerisine
uzanan bir liman ve dünyanın geri kalanı ile güvenli irtibatı sağlayan noktadır. Buradan
hareketle Doğu Akdeniz, tarihi İpek ve Baharat yolarının limanı olmakla birlikte bugün de
önemli bir enerji nakil güzergâhıdır. Yine Alfred T. Mahan’ın Deniz Hâkimiyet Teorisinde
Akdeniz, mutlak hâkimiyet kurulması gereken ve dünyanın merkezinde yer alan bir iç deniz
olarak tanımlanır ve dünya deniz hâkimiyeti açısından önemli sayılan Cebelitarık Boğazı,
Türk Boğazları, Süveyş Kanalı ve Bab-ülMendep Boğazı gibi stratejik noktaların
güzergâhında yer alır. Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi’nden kalkan petrol gemileri bu
stratejik güzergâh üzerinden seyretmektedir (Kesgin, 2018: 86-93).Doğu Akdeniz, her bir
köşesinde Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere enerji talebi yüksek olan AB,
ABD, Çin ve Hindistan’ı besleyen dünya üzerindeki ana enerji kaynaklarının ortasında yer
alması (Özer, 2013: 69) ve dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin % 47’sini, doğal gaz
rezervlerininise % 43’ünübarındıran Orta Doğu coğrafyasının; Akdeniz’e, Ege’ye,
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Karadeniz’e, Kızıldeniz’e ve Atlantik’eaçılan kapısı(Pamir, 2018: 1) olması hasebiyle
oldukça stratejik bir coğrafyadır. Doğu Akdeniz’in kıyıdaş devletleri; Türkiye, Suriye,
Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya, Yunanistan, İngiltere, GKRY veKKTC olup bu devletler
arasından Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı olan devlet Türkiye’dir (Duman, 2019: 214).
Tarihin eski dönemlerinden bu yana yukarıda belirtilen stratejik öneminin yanı sıra
son yıllarda keşfedilen doğal gaz rezervleri Doğu Akdeniz’i daha önemli hale
getirmektedir.Bölgedeki ilk büyük doğal gaz rezervi Tamar Sahası adıyla 2009’da Hayfa
(İsrail) açıklarında ve yine İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği alan
içerisinde keşfedilmiştir. Bu sahada keşfedilen gazın 20 milyar metreküp olduğu tahmin
edilmektedir. Tamar’dan daha büyük olan Leviathan Sahası 2010’da yine Hayfa açıklarında
keşfedilmiştir. Bu sahanın doğal gaz rezervinin büyüklüğü 622 milyar metreküp olarak
tahmin edilmektedir. Bu her iki saha için Lübnan’ın kendi deniz yetki alanında olduğu
iddiasını ayrıca belirtmek gerekir. Bir üçüncü saha 2011’de Afrodit adıyla GKRY açıklarında
keşfedilmiştir. Bu sahada keşfedilen rezervin ise 129 milyar metreküp olduğu tahmin
edilmektedir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında değinileceği üzere bu sahanın keşfi ile
birlikte KKTC ve Türkiye’nin yetki alanları yok sayıldığı için Türkiye’nin itirazları da
yükselmiştir. 2015’deMısır bu tarihe kadarki en büyük keşfini gerçekleştirerek Zohr adı
verilen ve rezervin 849 milyar olduğu tahmin edilen saha tespit edilmiştir. Bu keşfin
İtalya’nın ENI şirketi tarafından yapıldığı ayrıca not edilmelidir. Mısır 2018’de hemen hemen
rezervin Zohr Sahası’ndaki kadar olduğu açıklanan Nur Sahası’nı keşfetmiştir. Yine İtalyan
ENI şirketi tarafından 2018’de Kıbrıs’ın güneybatısında rezervin 169 ila 226 milyar metreküp
olduğu tahmin edilen ve Calypso adı verilen sahanın keşfedildiği açıklanmıştır. 2019’da
Kıbrıs Adası’nda başka bir keşif daha gerçekleştirilmiştir. Amerikan Exxon-QatarPetroleum
ortaklığıyla tespit edilen veGlaucus-1 adı verilen sahadaki gaz rezervinin 142 ila 227 milyar
metreküp olduğu tahmin edilmektedir (Can, 2019).
Doğu Akdeniz var olan stratejik öneminin yanı sıra yukarıda belirtilen sahaların
keşfiyle birlikte tam anlamıyla bölgesel ve küresel güçlerin mücadele alanı haline gelmiştir.
Bölge devletlerinin faaliyetlerine ek olarak bölgede varlık gösteren şirketler ve bu şirketlerin
bağlı bulundukları devletler halen Doğu Akdeniz’deki mücadelenin birer aktörü
konumundadırlar. Bölgeye kıyıdaş devletlere ek olarak ABD, Fransa, İtalya, Çin, Rusya
küreselgüçler ile AB gibi bölgesel entegrasyonlar, Doğu Akdeniz ile doğrudan
ilgilenmektedirler. Bölgede keşif yapmak üzere sondaj izni verilen İtalyan ENI, Fransız Total,
Rus Novatek, Amerikan Exxon Mobile ve NobleEnergy şirketlerinin arama güvenliğini
sağlamak adı altında ilgili devletlerin donanmaları Doğu Akdeniz’de konuşlanmış ve uçakları
bölgeye gönderilmiştir.Yine her ne kadar güvenlik adına bir adım atmasa da üyesi olan
GKRY yanlısı açıklamalar yapan AB’nin de çıkarları doğrultusunda bu rekabet sahasındaki
yerini aldığı görülmektedir (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2019). Bu rekabet sahasında
dünyanın yükselen gücü olarak tanımlanan Çin de yer almaktadır.Bölge her ne kadar coğrafi
anlamda uzak olsa da Çin’in küresel ticaretinde Yunanistan ve İsrail önemli bir yer
tutmaktadır. Doğu Akdeniz, Çin’in stratejik olarak tanımladığı bölgeleri birbirine
bağlamaktadır. Bunlar bir tarafta Çin’in en büyük pazarlarından birisi olarak ilgi duyduğu
265

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Avrupa, diğer tarafta ise zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’dır (Putten, 2016: 338-339). Ayrıca büyüyen ekonomisi ile birlikte artan enerji ihtiyacı
bakımından Doğu Akdeniz, Çin açısından bir alternatif olarak değerlendirilmektedir (Kemal,
2018). Çin’in bölgedeki varlığını ilişkilendirebileceğimiz bir başka husus ise Yeni İpek Yolu
olarak bilinen Tek Kuşak-Tek Yol Projesi’dir. Zira ilk defa Çin Devlet Başkanı XiJinping
açıkladığı bu proje, Çin’in bölgesel kapasitesini artırmasının yanı sıra küresel ekonomik
gelişmeyi amaçlamaktadır (Duarte, 2018: 11) ve yaklaşık 65 ülkeyi içine alan proje için Doğu
Akdeniz önemli yer tutmaktadır.
GKRY’nin, KKTC ve Türkiye’yi görmezden gelerek attığı adımlarve diğer aktörlerin
Türkiye’yi bölgeden uzak tutma çabaları, bölgedeki durumu Türkiye açısından karmaşık hale
getirse de Türkiye bir sonraki bölümde daha detaylı değinileceği üzere bölgedeki varlığını
sürdürmektedir.GKRY tek taraflı olarak KKTC ve Türkiye’nin haklarını ihlal eden MEB ilan
etmiş; İsrail, Mısır, Yunanistan ve GKRY’nin başı çektiği güçler Türkiye’yi dışarıda tutan
bölgesel bir ittifak kurma eğilimi içerisine girmişlerdir ve bunun bir sonucu olarak bu
devletlere İtalya, Filistin ve Ürdün’ün katılımasıyla Ocak 2019’da Doğu Akdeniz Gaz
Forumu (EasternMediterraneanGas Forum /EMGF) kurulmuştur (Başaran, 2019).Her ne
kadar doğal gaz konusunda bölge devletleri arasında işbirliğini temel alsa da ABD ve Fransa
ile AB’nin oluşuma verdiği destek ve hatta Fransa’nın 2020’deforuma üyeolabileceğin
açıklanması, bölge rezervleri üzerindeki küresel rekabeti ortaya koymaktadır (Geropoulos,
2020).
4. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE DOĞU AKDENİZ
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası açıklarında keşfedilen ve olası gaz sahaları konusunda
GKRY ve Yunanistan’ın 2003’denbu yana Mısır ve İsrail ile Türkiye’yi yok sayarak işbirliği
yapması Türkiye tarafından sürecin başından bu yana kabul edilmemektedir. Bu yok sayma
hem keşif ve kullanım alanında hem de çıkarılan gazın Avrupa başta olmak üzere diğer
bölgelere nakli konusunda karşımıza çıkmaktadır. GKRY ve Yunanistan’ın bölge devletleri
dışından şirket ve devletlerle işbirliği yapması da konuyu Türkiye açısından uluslararası bir
mesele haline getirmektedir. Zira bu konu Türkiye tarafından hem egemenlik haklarının ihlali
hem de enerji güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak okunmaktadır (Yaycı, 2020:
114).GKRY’nin bu adımları 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nin de açık bir
ihlali niteliğindedir. Zira söz konusu mevzuata göre kıyıdaş ülkelerin MEB ilanlarında
karşılıklı veya bitişik ülkelerin mesafelerinin çakışması durumunda bu ülkeler arasında
hakkaniyet ölçüsüne göre anlaşılması gerekmektedir. Bölge devletleri arasındaki mesafenin
BMDHS’nde belirtilen 400 milden az olduğu aşikar iken GKRY’nin Türkiye ile anlaşmadan
MEB ilan etmesi ve buna dayanarak arama ruhsatları vermesi Türkiye tarafından kabul
edilemez bir husustur (Duman, 2019: 223).
Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin yanı sıra bölgenin Türkiye’nin enerji güvenliği
açısından önem taşıyan bir başka özelliği, Türkiye’nin mevcut petrol ve doğal gaz naklinin
büyük ölçüde deniz yoluyla gerçekleşmesi ve bu hatların bir kısmının Akdeniz’de
buluşmasıdır. Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı Akdeniz’de bulunan Ceyhan Deniz
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Terminali’nde ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı aynı bölgede bulunan Haydar Aliyev
Deniz Terminali’nde Akdeniz ile buluşmaktadır. Ek olarak yeni inşa edilmesi beklenen doğal
gaz nakil hatlarının bu güzergâhta yer alacak olması, Türkiye açısından bölgeyi daha önemli
kılmaktadır. (Özgen, 2017: 36-37). Doğu Akdeniz konusunun Türkiye’nin
ilişkilendirilebileceği bir başka husus dadoğal gazda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Artan doğal
gaz talebine karşın bu talebin neredeyse tamamını dışarıdan ithal eden Türkiye, bu ithalatın da
büyük kısmını Rusya’dan gerçekleştirmektedir. Başta Rusya olmak üzere doğal gazda dışa
bağımlılığı azaltmak için Doğu Akdeniz’deki gaz rezervi Türkiye açısından bu anlamda
hayati önem taşımaktadır.
Türkiye, Doğu Akdeniz’de cereyan eden hareketliliğin başından bu yana enerji
güvenliği bağlamında Doğu Akdeniz konusunu dış politika gündeminin ilk sıralarına
oturtmuştur. İlk olarak GKRY ile Mısır arasında yapılan MEB anlaşmasına istinaden Türkiye
tarafından BM’ye 2 Mart 2004 tarihinde verilen notada, Akdeniz’de 32º 16' 18" doğu
boylamı, 34º 00' 00" kuzey enlemi ve 28º 00' 00" doğuboylamı arasında kalan deniz
alanlarının Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer aldığı bildirilmiştir (Başeren, 2010:
107).GKRY’nin 2007’de ilan ettiği MEB’e dayanarak oluşturduğu 13 arama sahasının 1, 4, 5,
6 ve 7 nolu parselleri, Türkiye’nin nota verdiği bu saha ile çakışmaktadır.
GKRY’nin bu hamlesi Türkiye’nin kıta sahanlığının 7.000 km²’lik alanına tecavüz
ettiği anlamını taşımaktadır (Başeren, 2007).GKRY’nin adanın diğer sahibi KKTC ve
Türkiye’yi görmezden gelerek her gün artan tek taraflı adımları neticesinde Türkiye
tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın ada açıklarında arama izni ve ruhsat
talepleri 9 Ağustos 2007 tarihli Resmî Gazetede ilan edilmiş (Erdurmaz, 2011) ve 21 Eylül
2011 tarihinde KKTC ile Türkiye arasında Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması
imzalanmış ve buna müteakip KKTC Bakanlar Kurulu’nun 22 Eylül 2011 tarihli kararı ile
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığa (TPAO)’ya adanın doğusu, kuzeyi ve güneyinde yer alan
yedi sahada arama ruhsatı verilmiştir (Erol, 2018: 35).
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de enerji güvenliğine yönelik hamleleri 12 Mart 2013
tarihinde BM’ye verilen nota ile devam etmiştir. Buna göre 032º16' 18" Doğu boylamından
başlayan ve Mısır-Türkiye kıyılarındaki ortay hattı takip eden 028º Doğu boylamı arasında
kalan alanın Türk kıta sahanlığı içerisinde yer aldığı, Türk kıta sahanlığının batı sınırının ise
028º Doğu boylamının batısında kalan alanda ilgili ülkelerin arasında yapılacak bir anlaşma
ile belirlenmesi gerektiği açıkça deklare edilmiş ve 18 Mart 2019 tarihinde BM’ye verilen
yeni bir nota ile bu sınırlar teyit edilmiştir (Yaycı, 2020: 137).
Türkiye tarafından atılan bir diğer adım, daha önce KKTC tarafından Türkiye’ye
verilen ruhsatlar çerçevesinde Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu
Akdeniz’de doğal gaz arama çalışması yapmak üzere gönderilmesi olmuştur. Bu adım
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yok sayan bölge devletleri ve AB başta olmak üzere birçok
kesim tarafından tepki ile karşılanmış hatta AB tarafından bazı müzakereleri askıya alma ve
mali yarımları kesme tehdidi yapılmıştır. Türkiye’nin bir diğer hamlesi Mayıs 2019’da Fatih
ve daha sonra Haziran ayı sonlarında Yavuz isimli sondaj gemilerini bölgeye göndermek
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olmuştur (Arslan, 2019). Ancak Türkiye bu tehdit ve tepkilere rağmen geri adım atmamış
hatta askeri unsurlarını söz konusu faaliyetleri korumak amacıyla bölgeye göndermiştir. Söz
konusu araştırma ve sondaj gemileri Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından havadan ve
denizden destek sağlanmak suretiyle korunmuştur. Bu hamle Türkiye’nin bölgedeki varlığının
ısrarcılığını göstermek anlamında önemlidir. Ayrıca çıkar ve güvenliğini korumak için sert
güç kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteren bir mesaj olarak da değerlendirilebilir.
Türkiye bölgeye arama ve sondaj gemileri göndermesinin yanı sıra bölgede Türkiye
dışında kurulmaya çalışan entegrasyona karşı diplomatik adımlarını da atmaktadır. Bu
kapsamda ortaya koyulan en somut gelişmelerin başında Libya ile imzalanan mutabakat
gelmektedir. 27 Kasım 2019’da iki ülke arasında her iki ülkenin uluslararası hukuktan doğan
haklarını korumak maksadıyla Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin
Mutabakat Muhtırası imzalanmış, imza ve onaylardan sonra 7 Aralık 2019’da yürürlüğe
girmiştir (Acer, 2019: 11-12).Bu mutabakat ile Türkiye-Libya arasındaki kıta sahanlığı ve
MEB koordinatlar ve bu koordinatları (A noktası olan 34º 16' 13.720"K-026º 19'
11.640"D’den başlayarak B noktası olan 34º 09' 07.9"K-026º 39' 06.3"D’de son bulan)
gösteren harita kesin bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca bu mutabakat ile taraflardan birinin
MEB’inde keşfedilecek doğal kaynaklar konusunda tarafların işbirliği yapacağı deklare
edilmiştir (T.C Resmi Gazete, 17.05.2020). Bu mutabakat, iki ülke arasında sınırların
belirlenmesi için önemli olduğu kadar bu zamana dek GKRY’nin KKTC ve Türkiye’yi
görmezden gelerek attığı adımlara bir cevap ve bölgedeki ısrarcılığını ortaya koyması
açısından son derece önemli olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu mutabakat Türkiye’nin
KKTC’ye ek olarak Libya sahasında arama faaliyetleri yapabilmesine zemin hazırlamıştır.
Libya özelinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisini yok sayan ittifak oluşumuna
karşı attığı adımlardan birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de kabul edilen
Libya’ya asker gönderme tezkeresidir. Söz konusu tezkere 30 Aralık 2019 tarihinde Türkiye
ve Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması çerçevesinde TBMM
Genel Kurulu’nda 184 ret oyuna karşın 325 evet oyuyla kabul edilmiştir (Kurt, 2020).
Türkiye bu hamlesi ile Kasım 2019’da imzalanan mutabakat ile sağlanan kıta sahanlığı ve
Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi konusundaki kazanımlarını korumayı amaçlamaktadır.
Zira bu kazanımların korunması Halife Hafter’e karşı mevcut Başbakan Mustafa Fayez alSarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)'nin varlığını sürdürmesi ile
ilişkilidir (Kekilli, 2020).
Konuya uluslararası hukuk penceresinden bakıldığında Türkiye’nin attığı adımlardaki
haklılığı ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili ana mevzuat olan 1982 BMDHS oldukça nettir ve
MEB ilan edilmesi hususunda bir devletin kendi kıyılarından itibaren 200 deniz mili mesafeyi
geçmeyeceğini öngörmektedir (Baran, 2019). Bu mesafe Doğu Akdeniz’de geçerli olamadığı
için konunun, taraflar arasında uluslararası hukuka uygun biçimde ve adil şekilde çözümü
gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere buna benzer bir ihtilaf Hazar Denizi’nde yıllardan boyu
süregelmiş, konu ancak 2018’de kıyıdaş devletlerin kendi aralarındaki anlaşmasıyla (Hazar
Denizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu) ile kısmen de olsa çözüme kavuşturulmuştur.
Ancak bu şekilde bir çözüm her ne kadar uluslararası hukuka aykırı da olsa GKRY başta
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olmak üzere kıyıdaş devletlerin tek taraflı olarak attığı adımlardan dolayı zor görünmektedir.
Zira Türkiye de haklı olarak kendi ve KKTC’nin haklarını koruyabilmek adına tek taraflı
hamlelerine devam etmek durumunda kalmaktadır.
SONUÇ
Doğu Akdeniz’de devam eden rekabet salt enerji üzerindenaçıklanamaz. Elbette ki
enerjinin rolü büyüktür ancak bunun yanı sıra özellikle bölge dışı küresel aktörlerin Doğu
Akdeniz’deki rekabeti, bu stratejik coğrafyada hâkimiyet kurma amacı ile açıklanabilir.
Örneğin Rus gazı Avrupa’ya Türkiye üzerinden daha ucuz bir maliyetle taşınabilirken Doğu
Akdeniz’deki Leviathan sahasında çıkarılması planlanan gazın Avrupa’ya daha pahalı bir
şekilde ulaştırılması konusunda anlaşılması, Doğu Akdeniz’deki mücadelenin enerji dışında
başka unsurları da kapsadığını ortaya koymaktadır. Doğu Akdeniz üzerinden Akdeniz’in
genelini kontrol eden bir güç, Basra Körfezinin enerji kaynaklarını ve Kuzey Afrika
ekonomilerini kontrol edebilecektir. Kısacası Doğu Akdeniz’deki mücadele bölgesel değil
küresel niteliktedir. Bölgeye coğrafi anlamda oldukça uzak bulunan Çin’in dahi Doğu
Akdeniz’deki arayışları (Tek Kuşak-Tek Yol Projesi üzerinden) buradaki rekabetin bölgesel
değil küresel bir boyutta olduğunu ortaya koymaktadır.
Doğu Akdeniz, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve buna bağlı olarak da enerji güvenliği
ile doğrudan ilişkili bir konudur. Öncelikle Türkiye’nin artan doğal gaz ihtiyacının
karşılanması noktasında dışa bağımlılığı azaltmak açısındanönemlidir. Enerji sahası
konusunda çeşitlilik sağlamasının yanı sıra enerjide merkez ülke olma stratejisi kapsamında
Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya iletilecek doğal gaz hatlarında yer almak Türkiye açısından
ayrıca önemlidir. Mevcut durumda bölge devletlerinin birçoğu (Suriye, İsrail, Mısır, GKRY)
ile görüş farklılarından dolayısorunlar yaşadığı düşünüldüğünde bu ihtimal düşük gibi
görünse de ilerleyen süreçte atılacak adımlarla durum değişebilir. Türkiye’nin bölgedeki
varlığının bir diğer önemli nedeni KKTC üzerindeki garantörlük pozisyonu ve bağlarıdır.
Türkiye’nin dış politikasında her dönem ilk sıralarda yer alan KKTC’nin GKRY ve
Yunanistan başta olmak üzere diğer devletlerce birtakım oldubittilerle yok sayılması Türkiye
tarafından kabul edilmemekle birlikte son dönemlerde attığı adımlarla dış politikasının bir
parçası olan güvenlik politikalarının gereği olarak gerektiğinde bölgeye yumuşak veya sert
güç üzerinden tepkiler verilebileceği de görülmüştür.Sonuç olarak Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki varlığı iki temel üzerinden şekillenmektedir. Bunlardan birincisi, bölgenin
kıyıdaş devleti olması münasebetiyle bölge üzerindeki hak ve menfaatlerini korumak iken
ikincisi, Kıbrıs Türklerinin bölgedeki çıkarlarını korumak ve keşfedilen rezervler üzerindeki
haklarını müdafaa etmektir.
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KADİM BİR OYUNA GÖNÜL VERENLER:
SATRANÇ SPORCULARI İLE AİLELERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ
Mine Gözübüyük Tamer
Özet
Satranç sporu hemen hemen tüm dünya ülkelerinde oynanmakta olan kadim bir oyundur.Satrancın bilim mi,
sanat mı, sürekli kendisini geliştiren bir zihinsel bir düşün zinciri mi ya da matematiksel kombinasyonlar
zenginliği mi oluşu üzerine yapılan tartışmalar devam etmektedir.Bu çalışma, Türkiye’de uzun bir geçmişe sahip
satranç sporuna yönelen çocuklar ile ailelerinin genel görünümlerinisatranç sporuna yükledikleri anlamı,
sporcuların satranç geçmişini, turnuvalar sırasında karşılaştığı sorunları, beklenti ve taleplerinin ortaya koymayı
amaçlamıştır. Araştırma kapsamında dahil edilen bu grubun ihtiyacı, beklenti ve önerileri doğrultusunda sporcu
ve ailelerine yönelik destek mekanizmalarının/önerilerin sunulması hedeflenmiştir.Bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden birisi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.Araştırmanın verileri, 2018 yılı yaz
döneminde Ankara ve Çanakkale illerinde düzenlenen uluslararası satranç turnuvalarına katılan 40 sporcu ve 55
veli ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırmaya gönüllü olan katılımcılarla araştırmacı tarafından
gerçekleştirilen görüşmede açık uçlu sorular sorulmuştur.Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular
demografik bilgiler, satranç geçmişi ve deneyimleri, bu süreçte karşılaşılan sorunlar ve beklentiler olarak farklı
başlıklar altında sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Satranç, eğitim, satranç sporcusu, veli, satranç turnuvası

SOCIOLOGICAL OVERVIEW OF CHESS PLAYERS AND THEIR PARENTS
Abstract

Chess is an ancient game that is played in almost all countries of the world. Discussions are continuing on
whether chess is science, art, a mental chain of thought that constantly improves itself, or a wealth of
mathematical combinations.In this study, children with their families tend to have a long history of chess sport in
Turkey reveals the general appearance; It is aimed to reveal the meaning they place in chess sport, the chess
history of chess players, the problems faced during tournaments, their expectations and demands.It is aimed to
provide support mechanisms/suggestions for Chess players and their families in line with the needs, expectations
and suggestions of this group included in the research.In this research, phenomenological pattern, one of the
qualitative research methods, was used. In this research, criterion sampling method, which is one of the
purposeful sampling methods, was used to identify the participants.The data of the research was obtained from
interviews with 40 chess players and 55 parents who participated in the international chess tournaments held in
Ankara and Çanakkale in the summer of 2018. Open-ended questions were asked to participantsin the interview
conducted by the researcher. The data were analyzed by descriptive analysis. The findings are presented under
different headings: demographic information, chess history and experiences, problems encountered in this
process and expectations.
Keywords: Chess, education, chess players, parents, chess tournament
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Giriş
Satranç sporu hemen hemen tüm dünya ülkelerinde oynanmakta olan kadim bir oyundur.
Stefan Zweig, satrancın kadim ve gizemli yönlerini vurgulayarak, halen keşfedilmeye devam
eden bir düşün zincirinin muhteşem gücü olduğunu şu sözlerle ortaya koyar (2012): “satranç
aynı zamanda bir bilim, bir sanat değil mi, Muhammed'in yeryüzü ile gökyüzü arasındaki
tabutu gibi bu kategorilerde gidip gelmiyor mu, zıtlıklardan oluşan tüm çiftlerin bir defalık
birleşimi değil mi; satranç çok eski, ama aynı zamanda sonsuzca yenidir, kuruluşu mekanik
ancak sadece hayal gücü ile etkilidir; geometrik açıdan sabit bir alanla sınırlı olmakla
birlikte kombinasyonlarında sınırsızdır, sürekli kendini geliştiren ancak yine de verimsiz,
hiçbir yere götürmeyen bir düşüncedir, hiçbir şey hesaplamayan bir matematik, eseri
olmayan bir sanat, temeli olmayan bir mimaridir ancak yine de oluşuyla, varlığıyla tüm
kitaplardan ve eserlerden daha kalıcı olduğu kanıtlanmıştır; tüm halklara ve tüm zamanlara
ait ve can sıkıntısını öldürmek, duyuları bilmek, ruhu rahatlatmak için hangi Tanrının
yeryüzüne getirdiğini kimsenin bilmediği yegâne oyundur.” Onun satranca yönelik bu bakış
açısı günümüzde yapılan tanımları da eksik bırakmaktadır.
Satrancın bilim mi, sanat mı, sürekli kendisini geliştiren bir zihinsel bir düşün zinciri mi ya da
matematiksel kombinasyonlar zenginliği mi oluşu üzerine yapılan tartışmalar devam
etmektedir. Reti (2000) satrancı en ciddi insanların tüm yaşamlarını adadıkları bir oyun olarak
nitelendirmektedir. O, satrancın daha çok kültürel gelişmişliği yüksekülkelerde
yaygınlaştığına dikkat çekerek satrancı şansı dışlayan, salt zihinsel bir oyun olduğunu
belirtmektedir. Ona göre satranç yeni ve sürekli gelişmekte olan bir sanat ve bir zekâ
oyunudur. Benzer bir vurgu Averbach (2000)tarafında yapılmış,satranç beyin jimnastiğinin
somutlaşmış biçimi olarak tanımlanmış ve satrancın, iki kişi arasında yapıldığı gibi simültane
olarak birçok kişi ile hatta kişinin kendisine ya da bilgisayara karşı da oynadığı bir beyin
sporu olduğu dile getirilmiştir. Satrancı, yapay bir oyun olarak görmeyip direkt olarak
yaşamın içinden gelen ve büyük hayatın küçük bir modeli olduğunu iddia edenler de vardır
(Kulaç, 1991). Buna ilaveten, bir Hint atasözü “satranç öyle bir deryadır ki, içinde sivrisinek
yüzebilir. Fil yıkanabilir” sözleriyle oyunun bitmek tükenmek bilmeyen sonsuz
kombinasyonlarından bahseder.
Satranç tarihi incelendiğinde kadim bir spor oluşu ortaya çıkar. Satranca benzer oyunların
M.Ö. 3000 yıllarında Hindistan ve Mısır’da oynandığına dair yazıtlarda bazı bilgilere
rastlanmakla birlikte satrancın hangi tarihte ortaya çıktığına dair kesin kanıtlar
bulunamadığından miladı tam olarak bilinememektedir. Hakkında farklı rivayetler olmasına
rağmen satrancın ilk olarak 570 yılında Hindistan’da oynandığı belirtilmektedir (Dalkıran,
1995; Sadık, 2006). Yaygın efsaneye göre satranca benzer ağır tempolu bir savaş oyunu
hemen hemen iki bin sene önce Hindistan’da doğmuş ve yavaş yavaş şekil değiştirerek Orta
Asya’nın güneyinden, İran’dan ve Ortadoğu ülkelerinden çok uzun yol kat ederek İber
Yarımadasına ulaşmıştır (Kasparov, 2006). Firdevsi’nin “Şehnâme” adlı eserinde ise satrancın
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aslında oyun değil, savaş stratejileri ve taktik geliştirme yöntemi olarak görüldüğüne ve
Sanskritçe ismi olan ‘Caturanga’nın da buradan geldiğine değinilmiştir. Öyle ki satranç
oyunu, figürleri ve hareketleriyle gerçekten de Hint ordusundaki savaş kurallarını
andırmaktadır.İranlılarla uzun süren savaşlardan sonra satranç Araplara geçmiştir. On ikinci
yüzyılın sonlarına doğru halifeler etkisini yitirdikten sonra satrancın merkezi Suriye, Türkiye
ve Mısır’a kaymış, oyun aynı zamanda Moğollar arasında da yayılmaya başlamıştır. Daha
sonraki yıllarda satranç Endülüslere, Endülüsler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa’ya
yayılmıştır. Çağdaş satranç 15.yüzyılda Akdeniz’de ortaya çıkmıştır. O andan itibaren
psikolojik savaşın modelliğini yapan entellektüel bir oyun haline gelen satranç, bir Avrupa
icadıdır (Kasparov, 2006).
Günümüzde satranç oyunu, Dünya Satranç Federasyonu’nun belirlediği satranç kurallarına
göre; taşlarını “satranç tahtası” olarak adlandırılan kare şeklinde bir oyun tahtası üzerinde
sırayla hareket ettiren iki rakip tarafından oynanmaktadır. Beyaz taşları oynayan oyuncu
oyuna başlar. Her iki oyuncunun amacı da rakibin kurallara uygun bir hamlesi kalmayacak
şekilde rakibin şahına saldırmaktır. Bunu başaran oyuncu, rakibin şahını ‘mat etmiş’ ve oyunu
kazanmıştır. Eğer her iki taraf için de şah-mat yapmak mümkün değilse oyun beraberedir
(World Chess Federation, 2008).
Ülkemizde organize satranç faaliyetleri 1930'larda başlamıştır. 1938 yılında kurulan Ankara
Satranç Derneği çeşitli aralıklarla faaliyetlerini sürdürmüştür. 1943 yılında kurulan İstanbul
Satranç Derneği halen faaldir. İzmir, Adana, Bursa gibi bazı illerimizde dernekler kurulmuş,
yarışmalar düzenlenmiştir. 1954 yılında Dernekler Yasasına göre kurulan Satranç
Federasyonu tarafından ülkemizde satranç yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Türkiye FIDE'ye
(Dünya Satranç Federasyonu) 1962 yılında üye olmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemiz
uluslararası birçok turnuvaya sporcu göndermiştir (http://www.tsf.org.tr/tarihce, 11.11.2019).
Böylesi kadim, önemli ve özel bir sporun yediden yetmişe tüm oyuncuları/sporcuları için
önemli kazanımlar sağladığı aşikârdır. Bugüne kadar sosyal bilimler disiplini içerisinde
satranç sporcularını ve ailelerini araştırma konusu yapan çalışmalar yok denecek kadar azdır.
Bu araştırmayla bu alandaki boşluğun giderileceği ve sonraki araştırmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Amaç
Bu çalışma ile Türkiye’de uzun bir geçmişe sahip satranç sporuna yönelen çocuklar (bundan
böyle sporcu olarak anılacaktır) ile bu sporcuların ailelerinin genel görünümlerini ortaya
koymak; her iki grubunda satranç sporuna yükledikleri anlamı, sporcuların satranç geçmişini,
turnuvalar sırasında karşılaştığı sorunları, beklenti ve taleplerinin ortaya konması
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında dahil edilen bu grubun ihtiyacı, beklenti ve önerileri
doğrultusunda sporcu ve ailelerine yönelik destek mekanizmalarının/önerilerin sunulması
hedeflenmiştir.
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Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Nitel
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik keşfedici bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve diğerleri, 2016:
39). Fenomenolojik yaklaşımın temel amacı ise bireyin deneyimlerinden ve duygularından
yola çıkarak belli bir fenomen üzerinde yaptığı anlatılarında gerçeği aramak ve bu fenomene
yönelik derinlemesine açıklamalar üretmektir. “Bireysel evreni” veya “bireyseltecrübeleri”
araştıran bu yaklaşımda araştırmacı katılımcının kişisel (öznel) tecrübeleri ile ilgilenmekte,
bireyin algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir (Baş ve diğerleri, 2013:
84). Araştırmada veri toplamak üzere görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşme tekniği,
sözlü olarak sürdürülen bir iletişim türü olup araştırma konusu hakkında derinlemesine bilgi
sağlar.
Katılımcılar
Bu araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan
ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklemin mantığı ve gücü derinlemesine
anlama üzerine yaptığı vurgudan gelir. Bu durum, çalışmanın derinliği için zengin bilgi içeren
durumların seçimine yol açar (Patton, 2014: 46). Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış
ise önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışılmasıdır. Burada
bahsedilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir (Yıldırım ve diğerleri,
2016:56). Bu araştırmada katılımcıların seçiminde esas alınan ölçüt, satranç sporcularının
uluslararası satranç turnuvalarına en az üç kez katılmış olmaları ve 7-18 yaş aralığında
olmaları şeklinde belirlenmiştir. Veli seçiminde kriter satranç sporcusu çocuklarının olması ve
çocuklarının en az üç kez uluslararası turnuvaya katılmış olması şeklindedir.
Sporcu ve velilere ulaşabilmek amacıyla 23-29 Temmuz 2018 tarihleri aralığında Ankara’da
düzenlenen Çubuk Uluslararası Satranç Turnuvası ile 27 Ağustos-1 Eylül 2018 tarihleri
arasında düzenlenen Başkent Üniversitesi Uluslararası 3. Açık Satranç Turnuvası ve 6-11
Ağustos 2018 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen Troya Uluslararası 26. Açık Satranç
Turnuvasına katılım sağlanmıştır. Görüşmeyi kabul eden 40 sporcu ve 55 veli ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma öncesinde gerek sporcu gerek velilerle anılan tarihlerde ve belirtilen yerlerde
düzenlenen turnuvalarda saha çalışmasını gerçekleştirebilmek/görüşme yapabilmek amacıyla
Türkiye Satranç Federasyonundan araştırma izni alınmıştır. Bu çalışmada verilerin
toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, 2018
yılı yaz döneminde Ankara ve Çanakkale illerinde düzenlenen uluslararası satranç
turnuvalarına katılan 40 sporcu ve 55 veli ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
Araştırmaya gönüllü olarak katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen görüşmede açık
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uçlu sorular sorulmuştur. Yapılan görüşmeler katılımcıların izniyle ses kaydı alınmıştır. İzin
verilmediği durumlarda kısa notlar şeklinde soru formunun üzerine cevaplar yazılmıştır.
Velilerle yapılan görüşmeler genelde çocukları turnuvalara girdikleri süreçte kendilerine
ayrılan bölümlerde oturdukları sırada gerçekleşmiştir. Görüşmelerin bazıları 15 dakika
bazıları ise yaklaşık 25 dakika sürmüştür. Sporcularla yapılan görüşmeler genellikle turnuva
sonrasında gerçekleşmiş ve 15 dakika sürmüştür.
Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile
elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesini ve
yorumlanmasını içeren analiz türüdür. Betimsel analizde araştırmacı görüştüğü ya da
gözlemlediği bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtabilmek amacıyla doğrudan
alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Burada temel amaç, elde edilmiş olan bulguların
okuyucuya özetlenerek ve yorumlanarak sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu
çalışmada analiz sürecinde araştırma sorularından hareketle verilerin hangi temalar altında
düzenleneceğini ve sunulacağını belirlemek için bir çerçeve oluşturmuş ve veriler bu
minvalde analiz edilmiştir. Açık uçlu sorularla toplanan veriler sporcu katılımcılar için SK1,
SK2, SK3……SK40 şeklinde kodlanarak; katılımcı veliler için VK1, VK2, VK3…..VK..55
şeklinde kodlanmış ve önceden belirlenmiş temalara göre gruplanarak doküman haline
getirilmiştir. Bulgular tema başlıklarında betimsel bir anlatım ile sunulmuş ve katılımcılardan
doğrudan alıntılar yapılarak yorumlanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında gerek sporculara gerek velilere yönelik iki ayrı yarı yapılandırılmış
görüşme formu hazırlanmıştır. Sporcular için hazırlanan görüşme formu; demografik bilgiler,
satranç geçmişi ve deneyimleri, bu süreçte karşılaştıkları sorunlar ile beklentileri olmak üzere
dört ana tema üzerine kurulu 17 sorudan oluşmaktadır. Veliler için hazırlanan görüşme formu
da yine demografik bilgiler, çocuklarının satranç kariyerlerindekitutumları, bu süreçte
karşılaştıkları sorun ve beklentileri olmak üzere dört ana tema üzerine kurulu 17 sorudan
oluşmaktadır.
Literatür Özeti
Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış olan satrançla ilgili araştırmalar incelendiğinde, satrançla
ilgili çeşitli konularda farklı disiplinlerce yürütülen çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu
konuların özellikle satrancın eğitsel, bilişsel ve psikolojik yararları konusunda yoğunlaştığını
söylemek mümkündür. Aşağıda uluslararası ve ulusal düzeyde yürütülen bu araştırmalardan
bir kısmına yer verilmiştir.
Liptrap tarafından 1994-1997 yılları arasında gerçekleştirilen “Satranç ve standartlaştırılmış
test puanları” başlıklı araştırmada (1999), 3. ve 5. sınıflardan satranç kulübüne katılan
öğrencilerin okuma ve matematik alanlarındaki başarıları incelenmiştir. Satranç oynayan
çocukların okuma ve matematik alanında diğer öğrencilerden iki kat daha fazla gelişim
gösterdiği saptanmıştır.
277

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Özel Sayı 2020
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk
Dünyası Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –
KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Scholz ve arkadaşları tarafından yürütülen“Satranç eğitiminin öğrenme güçlüğü olan
çocukların matematik performansı ve konsantrasyon yeteneği üzerindeki etkisi” başlıklı
çalışmada(2008), düşük zekâya sahip (IQ70-85) ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin
satranç öğrenmesinin matematik derslerine faydasını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bunun
için dört ayrı Alman okulundan öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin olduğu sınıflara bir yıl
boyunca her hafta bir saat matematik dersi yerine bir saat satranç dersi verilmiştir.
Standartlaştırılmış testler kullanılarak çocukların konsantrasyon ve hesap yetenekleri sene
başında ve sonunda ölçülmüştür. Satranç alan grup almayan kontrol grubu ile kıyaslanmıştır.
Yazılı çalışmalarda basit toplama işlemlerini hesaplama ve saymada önemli ölçüde satranç
sınıflarında daha yüksek gelişme gösterdiği gözlenmiştir.
Romano’nun “Satranç oynamak matematik başarısını geliştirir mi? İtalya’dan umut verici
sonuçlar” başlıklı çalışmasında (2011), satranç oynamayı öğrenmenin 3. sınıf seviyesindeki
öğrencilerin derslerine, özellikle matematik başarısına etkileri araştırılmıştır.Araştırma 20102011 eğitim-öğretim yılında 14 bölgeden 30’dan fazla okulda uygulanmıştır. Eğitim normal
okul dersleri sırasında 20 ile 30 saat arasında sertifikalı öğretmenler tarafından verilmiştir.
Öğrenciler sene başında ve sonunda test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda, satrancın
oynandığısınıflarda matematik başarısının arttığı gözlenmiştir.
Bir diğer çalışma, satranç öğrenmenin psikolojik etkilerini incelemek üzere kurgulanmıştır.
Levy tarafından (1986), algısal bozukluğu olan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde özsaygıyı artırmak için bir araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmada akademik öğrenme
problemleri ve okul başarısızlığı yaşamış olan öğrenciler olumlu ve başarılı bir bilişsel
deneyime maruz bırakılmıştır. Buna göre satrancın kurallarını öğretme, satranç ile ilgili çeşitli
sorular bulunan satranç paketlerini uygulama ve grup etkinliklerinden oluşan üç aşamalı bir
program kullanılmıştır. Uygulama sonucunda satrançta yoğun konsantrasyon, problem çözme
ve zihinsel strateji dahil olmak üzere soyut düşünmede ilerleme gösteren öğrenciler, akıllarını
kullanabildiklerini kendilerine ve çevrelerine göstermişlerdir. Program bir yıl devam etmiş ve
bu programa katıldıktan sonra öğrencilerin özsaygıları önemli bir gelişim göstermiştir.
Krivec tarafından yürütülen “Stresle baş etme: satranç oynayanlar ile oynamayanlar arasında
bir karşılaştırma” başlıklı çalışmada, rekabete dayalı satranç sporunda stresin etkisi ve rolü
vurgulanarak satranç oyuncularının oyun sırasında stres durumlarıyla baş etmede kullandıkları
stratejiler incelemiştir. Satrançta başarıya ulaşmak için tüm stres faktörlerinin aşılması
gerektiği dile getirilmiştir. Satranç oyuncusunun stresle başa çıkma stratejilerinde toplumsal
çevrelerindengelen desteğin ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar,
satranç oyuncularının beklenmedik bir şekilde "problemden uzaklaşmaya" yönelik özel bir
başa çıkma yöntemini kullandığını göstermiştir. Bunun temel nedeni, satranç oyununda
kaybetme ihtimali stress yaratmakla birliktekayıp halinde bunun değiştirilemez bir sonuç
olduğunu sporcu kabul etmektedir. Satranç oynamayanlarla bu durum karşılaştırıldığında
sıklıkla benzer performansı yaşayan satranç oyuncuları için spor psikolojisi alanında yararlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Türkiye’de satranç konusunda sporcuları doğrudan konu edinen araştırmalar olmamakla
birlikte yürütülen lisansüstü çalışmalara bakıldığında; satranç eğitiminin problem çözme
yaklaşımları, karar verme ve düşünce stillerine etkisi (Ün, 2010; Sertel, 2017); satranç
eğitiminin bilişsel ve sosyal davranışa etkisi (Tatlıpınar ve diğer, 2019; Tatlıpınar, 2017;
Akay, 2017; Kaynar, 2014; Yıldız, 2010), satranç oyunu durum uzayının sezgisel
modellenmesi (Çeşmeli, 2016), öğrencilerin matematik yeteneği ile satranç oyunu arasındaki
ilişki (Büyükaşık, 2017; Sağlam, 2009; Sadık, 2006); satranç hamlelerini gerçekleştiren,
bilgisayar destekli robot düzeneğinin tasarımı ve gerçekleşmesi (Eksen, 2006) gibi konular
üzerine yoğunlaştığı görülür. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mühendislik fakültelerine
çok farklı disiplinlerde konunun farklı boyutlarda ele aldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan
bir kısmının özet bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Kaynar (2016) tarafından yürütülen, “Satranç oyunu durum uzayının sezgisel modellenmesi
ve global optimizasyon yöntemleri ile çözümü” başlıklı doktora tez çalışmasında, satranç
oyununda daha derinlerde yer alan çözümlerin aranmasında sezgisel yöntemlerden
yararlanılıp, kümeleme tabanlı global optimizasyon, yapay arı kolonisi vb. popüler yöntemler
açıklanmıştır.
Ün tarafından gerçekleştirilen “Satranç eğitiminin, problem çözme yaklaşımları, karar verme
ve düşünme stillerine etkisinin incelenmesi” başlıklı tez çalışmasında (2010), satranç öğrenme
ile problem çözme, karar verme ve düşünme stilleri arasındaki ilişki, ön test-son test kontrol
gruplu deneysel araştırma modeli kullanılarak incelenmiştir. Araştırma grubu, 2009-2010
eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Konya ilinde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul eden toplam 22 lise öğrencisinden oluşmuştur. Bu öğrencilerden, okulun
satranç kulübünde olan 11 öğrenci deney grubunu; satranç eğitimi almayan diğer 11 öğrenci
ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilere “Problem
Çözme Envanteri”, “Karar Verme Stilleri Ölçeği” ve “Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri
Ölçeği” ön-test uygulamaları yapılmıştır. Daha sonra, 18 hafta süreyle haftada bir gün iki ders
saati boyunca deney grubunda yer alan katılımcılara, birinci kademe yardımcı satranç
antrenörü tarafından satranç eğitimi verilmiş ve bu eğitimin sonunda deney ve kontrol
gruplarına son-test uygulamaları yapılmıştır.
Büyükaşık tarafından yürütülen "Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözmeye
yönelik tutumları ile satranç bilgisi seviyeleri arasındaki ilişki" başlıklı araştırmada (2017) ise
ortaokul öğrencilerinin problemlerin çözmeye yönelik tutumları ile satranç bilgisi seviyesi
arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek amaçlanmıştır.
Akay tarafından yürütülen “Okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitiminin bilişsel
ve sosyal davranışa etkisinin incelenmesi” başlıklı çalışmada (2017), okul öncesi dönem
çocuklarına verilen satranç eğitiminin bilişsel ve sosyal davranışa etkisi araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda, okul öncesi çocuklara verilen satranç eğitiminin çocukların bilişsel
gelişimini olumlu düzeyde etkilediğive sosyal gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir.
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Sağlam’ın “Okul öncesi eğitimde alınan satranç eğitiminin ilköğretim birinci sınıf
öğrencilerin matematik becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi” başlıklı çalışmasında
(2009), okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin
matematik becerileri üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda;
satranç eğitimi alan öğrencilerin matematik yetenek puanlarının yüksek olduğu, matematik
testinde daha çok soruya doğru cevap vererek ham puanlarının yükselttikleri, güven aralığı
değerlerine bakıldığında çocukların yaşının gelişimini gösterdiği ya da yaşının üzerinde
performans sergiledikleri, satranç bilgisi anket formundan daha yüksek puan aldıkları
saptanmıştır.
Yıldız’ın (2010), “İlköğretim 2. kademesinde okuyan aktif satranç sporcularının yaratıcılık ve
çoklu zeka alanlarıyla olan ilişkilerinin araştırılması” adlı çalışmasının araştırma grubunu;
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 23 Ocak-01 Şubat 2009 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na katılan 6., 7. ve 8. sınıftan 292
erkek, 208 kız olmak üzere 500 öğrenci oluşturmaktadır. İlk olarak araştırmanın amacına
ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece
konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Ardından, satranç oynayan öğrencilerin
yaratıcılık ve çoklu zekâ alanlarını ölçmeye yönelik bir ölçek uygulanmıştır. Sonuç olarak,
öğrencilerin çoklu zekâ ve yaratıcılık düzeyleri ile sözel dilsel zekâ, mantıksal-matematiksel
zekâ, görsel uzamsal zekâ, bedensel kinestetik zekâ, müziksel ve ritmik zekâ, sosyal zekâ,
içsel zekâ, doğacı zekâ alanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu
saptanmıştır.
Bir diğer çalışma 2008 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’de farklı kurumlarda
satranç eğitimi konusunda danışmanlık yapan Alerli’nin Satranç Psikolojisi adlı çalışmasıdır
(2017). Yazar, satranç birikimlerinin bir ürünü olarak kaleme aldığı eserde turnuva hazırlığına
ilişkin ipuçları vermekte, satranç tarihindeki usta oyunculardan kesitler sunmakta, veliler ve
psikoloji üzerine bölümleri okuyucularıyla paylaşmaktadır. Türkiye’de çocuğun eğitiminin
turnuvalarda tespit edilmesi, veli antrenör işbirliğinin önemi, turnuvalara hazırlık süreci ile
çocuğun okul yaşamı arasındaki sürecin, sporcuların satranç kariyerlerine etkisi irdelenmekte
ve çözüm önerileri sunulmaktadır.
Bu araştırmalara ilaveten Türkiye’de satranç severlere yönelik hazırlanan birkaç dergiden
bahsetmek ve bu dergilerin hangi konular üzerine odaklandığını belirtmekte faydalı olacaktır.
İlk olarak, Türkiye’de ilk sayısı 2009 yılı Ağustos ayında çıkan Türkiye Satranç
Federasyonu'nun süreli yayını “Mavikale” dergisi bulunmaktadır. Üç ayda bir çıkarılan
derginin bugüne kadar yayınlanan sayıları incelendiğinde satranç dünyası haberlerinden,
satranç genel bilgilerine, kombinezonlardan, satrançtaki psikolojik hatalara, açılışlardan, oyun
ortası örneklerine, sporcuların anılarından, satranç ve sanata, satranç taşlarının etkin
kullanımından, efsaneleşen satranç oyunlarına kadar pek çok ilgi çekici konu yer almaktadır.
Ayrıca, Türkiye'de gerçekleşen ulusal ve uluslararası turnuvalar, söyleşiler, dünyadan turnuva
haberleri, magazin haberleri, puanlı satranç, büyük ustalar ile röportajlar, unutulmaz oyunlar,
kitap incelemesi, satrançta strateji ve psikoloji, kombinezonlar, satranç sözlüğü, temel bilgiler,
oyun sonu bilgileri, satranç ve sanat üzerine hazırlanmış yazılar da yer almaktadır. Bir diğer
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dergi, satranç kültürünün Türkiye’de gelişmesine katkıda bulunmak ve okurların zevkle
biriktirecekleri bir dergi yaratabilmenin amaçlandığı "Satrançsever" dergisidir. İki ayda bir
satranç severlerin karşısına çıkan dergi ilk sayısını Mayıs-Haziran 2016 tarihinde
yayınlamıştır.
Tüm bu çalışmalarda ortak nokta, satranç sporunun bireylere olan katkısını ortaya koymaktır.
Özellikle satrancın getirileri ve kazanımları üzerine çalışmalar yoğunlaşmış, genelde bu
sporun bireylerin bilişsel kapasitelerini geliştirmeye ve psikolojik açıdan güçlendirmeye
yönelik olduğu şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. Sosyolojik açıdan sürece dahil olan bireyleri sporcu, veli, antrenör, psikolog, hakem vb.-ve etkileşim süreçlerini ele alan ve sosyoekonomik faktörlerin satranç sporuna ve sporcuların kariyerlerine etkisini inceleyen
araştırmaların noksanlığı dikkat çeker.
Araştırmanın Katılımcılarının Sosyo-Demografik Görünümleri
Satranç sporuna yönelik sporcu ve velilerin deneyimlerini ortaya koymayı amaçlayan bu
araştırmada, elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda başlıklar altında
sunulmuştur. Sporcu katılımcılar için SK1, SK2….SK40; veli katılımcılar için VK1,
VK2….VK55 şeklinde kodlama yapılmış ve veriler betimsel olarak yorumlanarak doğrudan
alıntılar ile birlikte sunulmuştur.
Araştırmaya katılan sporcuların 35’i erkek 5’i de kadındır. Sporcuların yaş ortalaması12 olup
en küçüğü 8; en büyüğü 18 yaşındır. Araştırmaya katılan sporcuların ilkokul 2.sınıftan lise
12.sınıfa değişik kademe ve sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden oluştuğu görülür.
Sporcuların % 97 devlet okulunda öğrenim görmektedir. Sporcuların eğitim durumu
incelendiğinde, % 45’inin ortaokul,% 38’inin lise ve % 17’sinin ilkokul öğrencisi olduğu
görülür.En fazla katılım oranı ortaokul 6.sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan sporcularda
gerçekleşmiştir. Bunu ortaokul 7. ve 8. Sınıflarda öğrenim görenler ile lise 10.sınıfta öğrenim
görenler izler. Araştırmaya katılan liseli sporcuların % 90’ı sayısal alanda öğrenim
görmektedir.
Araştırmaya katılan sporcuların anne yaş ortalaması 40, baba yaş ortalaması ise
43’tür.Sporcuların anne-babalarının eğitim düzeyi incelendiğinde 23 sporcunun annesi
üniversite, 14’ünün lisans; ikisinin lisansüstü mezunu olduğu tespit edilmiştir. İlkokul mezunu
olanların oranı ise bir kişi ile en düşük kesimi oluşturmaktadır.Baba eğitim düzeyleri anne
eğitim düzeyinden biraz daha yüksektir. Buna göre 36 sporcununbabası üniversite, dördü
lisansüstü mezunudur. Ortaokul mezunu olanların sayısı ikiolarak tespit edilmiştir.
Sporcuların babalarının mesleki konumları irdelendiğinde mühendis, öğretmen, polis gibi
mesleklerin ön plana çıktığı görülür. Sporculardan16’sının babası mühendis (inşaat
mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi vb.); 16’sının akademisyenöğretmen; dördünün emniyet-güvenlik mensubu (polis, komiser, asker vb.), üçünün serbest
meslek sahibi, birininise memur olduğu gözlenmiştir. Sporcuların annelerinin mesleki
konumları irdelendiğinde, annelerinin büyük oranda (25’inin) akademisyen ve öğretmen
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meslek grubunda olduğu görülür. Bunun dışında dördü memur, üçü serbest meslek, diğerleri
de annelerinin ev hanımı olduğunu belirtmiştir. Sporcuların 23’ü iki kardeş, 12’si üç kardeş,
üçüdört kardeş, ikisi de tek çocuktur.
Sporcuların satranç oynamaya başladıkları en küçük yaş 3, en büyük yaş 11 olarak tespit
edilmiştir.Sporcuların 32’si ailesinde satranç bilenlerin olduğunu ifade etmiştir. Aile de
satranç bilen kişi olarak baba figürü ön plana çıkmış, onu anne ve kardeşler izlemiştir.
Sporcuların 35’i hemen her gün satranç oynadıklarını, beşi ise haftada bir günden fazla
satranç oynadıklarını belirtmiştir.Araştırmaya katılan sporcuların, bir hafta içinde satranç
çalışmaya ayırdıkları süre genelde dokuz saat ve üzeri olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan,
araştırmaya katılan sporcuların yarıdan fazlası (45’i) satranç dışında başka bir etkinlikle (sporsanat vb) ilgilendiklerini belirtmişlerdir.Bu etkinlikler futbol, basketbol vevoleybol oynama,
yüzmeye gitme ya da bir müzik enstrümanı (keman, gitar vb.) çalma şeklinde ortaya çıkmıştır.
Araştırmaya katılan velilerin sosyo-demografik görünümleri ise şu şekilde özetlenebilir;
katılımcıların 18’i erkek 37’si kadındır. Genelde sporculara anne-babaların turnuvalarda eşlik
ettiği gözlenmekle birlikte aile yakınları (dede-anneanne vb.) da onlara eşlik edebilmektedir.
Bu durumda sadece üç katılımcı çalışmada yer almaktadır. Biri dede, diğer ikisi anneanne
olan veliler çocuklarının çalıştıklarını ve torunlarına kendilerinin eşlik ettiklerini
söylemişlerdir (KV8, KV13, KV34). Katılımcıların yaş ortalaması 42 olup en düşük yaş 36,
en yüksek yaş 60 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyleri irdelendiğinde
çoğunluğunun (44’ünün) üniversite mezunu olduğu, bunu yüksek lisans mezunları (6 veli),
lise mezunları (5 veli) ve ilkokul mezunlarının (2 veli) izlediği görülmüştür.Katılımcılardan
14 kadın ev hanımı diğerleri ise çalışmaktadır. Erkek katılımcılardan üçü emekli olduklarını
beyan etmiştir. Çalışan velilerin meslek durumları incelendiğinde öğretmen, doktor, hemşire,
mühendis, memur şeklinde mesleklerin öne çıktığı görülür. Satranç oyun bilgi seviyesi
katılımcılara yöneltilmiştir. Katılımcılardan 30’u temel düzeyde (sadece taşların hareketi ve
temel bilgiler), 7’si orta düzeyde (daha uzun süreli oyunlar oynayabildikleri, hamle ve taktik
bilgisine sahip), geriye kalanı da ileri düzeyde (hamle ve taktikleri analiz edebilme yetisine
sahip, antrenörlük yaptıklarını) bildiklerini ifade etmişlerdir.
Satranç Sporuyla Tanışma:“Aile üyelerinden biri ya da öğretmen”
Sporcuların satranca başlaması genelde yakın çevrelerinde bulunan kişilerin desteği ile
gerçekleşmektedir. Bu gruba anne-baba-kardeş ya da birinci dereceden aile yakınları (amca,
teyze, dayı, hala vb.) girmektedir. Aynı zamanda kreş döneminde okul öğretmenlerinin
desteğiyle bu sürece adım atıldığı sıkça dile getirilmiştir. Bu konuda özellikle okul öncesi
eğitiminde küçük yaşlarda satrançla tanıştırılan çocuklara yönelik olumlu adımların atıldığını
söylemek mümkündür. Kitaplarla satranca başladığını söyleyen sporcularda bulunmaktadır.
Bu konuda dile getirilen görüşlerden bir kısmı aşağıda sunulmuştur:
“Dayım tesadüfen satranç takımı aldı ve öğretti. Turnuvaya girdim orada hoca ile
tanıştım ve satranç başladı”(SK-3).
“Kitap okuyarak, sonrasında özel hocadan ders aldım”(SK-16).
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“9yaşında babam öğretti. Sonra kursa gittim, turnuvalarda başarılı olunca ilerlemeye
karar verdim”(SK-12).
“Kreşte öğretmenim sayesinde başladım, sonrasında kursa gittim”(SK-9).
Araştırmaya katılan velilerin bir kısmı çocuklarının satranca başlamasında rolleri olduğunu
söylerken bir kısmı da sürecin başka kişilerin ve faktörlerin devreye girmesiyle başladığını
söylemişlerdir. Aslında, velilerden birinin satranç oynamayı az ya da çok bilmesinin,
çocuklarını satrançla tanıştırmalarında en büyük etken olduğu gözlenmiştir. Öncelikle satranç
bilgileri temelinde çocuklarını satrançla tanıştıran veliler, ardından kurslarla çocuklarının
eğitim seviyesini yükseltmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek vermişlerdir.
Çocukların erken yaşlarda satranç taşlarıyla tanıştırıldığı ve taşların hareketlerinin öğretilmesi
yoluyla evde zevkle oynanan oyunların daha sonra kurslarda öğretilen bilgi ve taktiklerle ileri
seviyelere taşındığı görülmüştür. Bu konuda birçok veli “önce ben öğrettim, sevince kursa
yönlendirdik”; “3-4 yaşında taşları tanıttım. Ardından kursa yazdırdık” ya da
“anneannesindeki “Şahmat” kitabından okuyarak başladı” şeklindeki sözleriyle ailenin
çocukları satrançla tanıştırmalarında, satranç sevgisini ve bilgisini kazandırmada ne denli
önemli olduğunu ortaya koymuşlardır.
Diğer taraftan, satranç oynamayı bilmeyen veliler, aile çevresindeki yakın akrabaları ya da
daha önce bu sporla tanışan kardeşlerinin (abla-abi) teşviki, yönlendirmesi ya da çalıştırması
ile çocuklarını bu spora yöneltmişlerdir. Bu konuda “ablası gidiyordu. Babası da satranç
hakemi olduğu için 6 yaşında başladı. Sonra ben üstlendim, kursa yazdırdım” ya da “ abisi
öğretti, babası ile oyun oynamaya başladı. Babayı yenene kadar ısrarla her defasında
sürdürüyor” şeklindeki açıklamalarla süreci özetlemişlerdir.Okul öncesinde ya da ilkokul
sıralarında satrançla tanışan çocukların velileri, bu yönde bir farklılık oluşarak çocuklarını
satranca yönlendirdiklerini beyan etmişlerdir. Bu noktada, özellikle okul öncesi ve ilkokul
öğretmenlerinin öğrenciyi keşfetmelerinin ve bu spora yönlendirmelerinin ne derece önemli
ve etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Veliler “İlkokul öğretmeni kızımızı keşfetti” ya da
“anaokulu döneminde öğretmen tavsiyesi” şeklindeki sözleriyle bu konuya dikkat
çekmişlerdir. Bir diğer açıklama, çocuğunun hareketli, tabiri caiz ise yerinde duramayan, kıpır
kıpır olduğunu söyleyen veliler tarafından dile getirilmiştir. Özellikle derslerine yoğunlaşma
ya da odaklanma problemi yaşayan çocukların velileri, çocuklarını bu sorunun üstesinden
gelebilmek adına bu spora yönlendirdiklerini söyleyerek satrancın yoğunlaşma, başka bir
deyişle dikkati toplama ve odaklanma yeteneğini geliştirdiğine dikkat çekmişlerdir.
Kısaca, sporcu ve velilerden alınan cevaplar birbirlerini teyit etmektedir. Her iki grubunda
ortak vurgusu çocuğun bu spora başlamasında ailenin ve öğretmenlerin katkısının etkili
olduğu yönündedir. Küçük yaşlarda yeteneği ve ilgisi olan çocukların, bu spora
yönlendirilmesi, farklı bir yaşam habitusununçocuklara kazandırılması anlamına gelmektedir.
Satranç Sporunu Cazip Kılan Faktörler:“zekâ oyunu ve eğlenceli oluşu”
Satranç oyunu bireylere birçok farklı özellik kazandırmaktadır. Başarıya odaklanma, zaman
yönetimi, konsantrasyon, dikkat, plan kurma ve benzeri özellikler, satrançla bağlantılı olarak
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düşünülebilir (Sadık, 2006). Satranç konsantrasyonu, sabrı ve sebatı artırdığı gibi, yaratıcılığı,
sezgiyi, hafızayı ve en önemlisi, zor kararlar vermeyi ve problemleri esnek bir şekilde
çözmeyi öğrenerek, analiz yapma ve bir takım genel prensiplerden çıkarım yapma becerisini
geliştirir (Dauvergne, 2000). Satranç oyununda birçok varyasyonun ortaya çıkması ve
olasılıkların hesaplanması için beynin büyük bir bölümünün çalışır durumda olması
gerekmektedir. Satrançla ilgili problem ve etütler çözülmeye çalışılırken beynin art kafa
lobunun büyük bir bölümü ve alın lobunun etkili olduğu görülmüş, beynin büyük bir alanının
devinime geçmesi son derece şaşırtıcı bir bulgu olarak görülmüştür (Sadık, 2006).
Sporculara bu sporu kendileri için cazip kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda;
➢ Zekâ oyunu olması, zekâyı-mantığı geliştirmek
➢ Eğlenceli olması/eğlenmek
➢ Hayat gibi oluşu (yapacağın şeyi iki kere düşünmek; hamlenin sonuçlarını
kestirebilmek)
konusunda birleşmişlerdir.
Katılımcıların zekâ gelişimine yaptıkları vurgu, alan yazınını da desteklemektedir. Buna göre,
satranç çalışmanın ve oynamanın çocuklar için faydalarını inceleyen eğitimsel ve psikolojik
araştırmalara göre satranç: zekâ düzeyi (IQ)- puanlarını artırır. Satranç oynamak, zekâyı
geliştirmek için oynanan oyundur. Bu zekâ oyununa, çocukların erken yaşta başlaması
hayatlarında birçok şeyi olumlu yönde etkileyecektir. Satranç, zor ve soyut kararların
bağımsız bir şekilde nasıl verileceğini öğreterek problem çözme becerilerini güçlendirir
(Sadık, 2006). Sporcuların verdiği cevapların gerçekten alan yazınında satrancın çekici
yönleriyle birebir örtüştüğü görülmektedir.
Satranç Oynamanın ve Eğitim Almanın Faydaları: “Okul derslerinde başarı, analitik
düşünme, özgüven, arkadaşlık”
Satranç sadece spor değil aynı zamanda öğrencilerin eğitimine katkı sağlayıcı bir araç olarak
görülmektedir. Çünkü satrancın strateji oyunu olarak analitik düşünme, problem çözme ve
matematiksel kavramları uygulama gibi çok yönlü akademik etkileri bulunmaktadır (Aydın,
2015). Bunun yanı sıra, dikkatli düşünme, konsantrasyon, bir diğer hamleyi düşünmekle hem
uzamsal hem görsel zekayı geliştirmek, muhakeme yeteneğini geliştirmek açısından muazzam
bir spordur. Satranç, ezbercilikten arındırır, mücadeleyi öğretir, ezber bilgiyi bozarak
yorumlama yeteneğini geliştirir (Uzman psikolog, video).
Satranç ile ilgili yapılan araştırmalarda, erken çocukluk döneminde satranç eğitimi alan
çocukların matematik ve çeşitli bilişsel becerilerde satranç eğitimi almamış çocuklara oranla
daha başarılı olduğu tespit edilmiştir (Tekneci, 2009). Çocukların zihinsel gelişimi
düşünüldüğünde, satranca erken yaşlarda başlamanın önemi açıktır. Küçük yaşlarda
çocuklarda öğrenme yetisi en az büyükler kadardır. Bilimsel çalışmalar çocuklardayetenek
gelişiminin 2 ile 6 yaşlar arasında daha hızlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda
satranca başlama yaşının 4 ile 6 yaş arasında olması gerektiğini söylenebilir (Kulaç, 2006).
Araştırmaya katılan sporcuların verdiği yanıtlar da bu yöndedir. Katılımcıların çoğu satranç
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oynamanın derslerine yaptığı katkıyı özellikle matematik dersine sağladığı katkıyı
vurgulamışlardır. Bunun yanında satrancın faydaları ve hayatlarına katkıları konusunda
söyledikleri hususlar aşağıda özetlenmiştir.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Derste okul başarılarının artması, okul kayıtlarında tercih edilen öğrenci olunması
Derslere katkısı, özellikle matematikte daha hızlı düşünebilme becerisi kazandırması
Kimsenin göremediğini görebilmek, daha mantıklı düşünme yeteneği
Hayata bakış/ Bakış açısını değiştirmesi
Düşünmeyi geliştirmesi
Sabırlı olmayı sağlamak-Sabırlı olmayı öğretmesi
Başarı elde etmek
Arkadaşlıklar kurmayı sağlaması
Şehirleri gezmek
Özgüven sağlaması
Hesap yapma
Analitik düşünme
Daha disiplinli ve planlı yaşamayı sağlaması
Dikkati geliştirmesi/ hafızayı güçlendirmesi
Zamanı yönetme becerisi/alışkanlığını kazandırması

Katılımcıların dikkat çektiği konular yine alan yazınıyla uyuşmaktadır. Zira satranç, zaman
baskısı altında hızlı ve hatasız karar verme pratiği sağlar. Bu yetenek de okuldaki sınav
puanlarının artmasına yardım edebilir. Çok fazla sayıda seçenek arasından ‘en iyi’ seçeneği
seçmeyi öğrenerek, nasıl mantıklı ve etkili düşünüleceğini öğretir. Beklenenden daha az
başarı gösteren yetenekli öğrencilere, mükemmelliğe ulaşmak için nasıl çalışacaklarını ve
çabalayacaklarını öğrenmede yardım ederken, yetenekli çocukları cesaretlendirir. Esnek plan
yapmanın, konsantrasyonun ve kararın sonuçlarının önemini gösterir. Doğal yetenekleri ya da
sosyo-ekonomik geçmişleri ne olursa olsun, insanlara ulaşır (Dauvergne, 2000).
Ayrıca satranç; insanların psikolojik yapısında oluşan sorunları giderebilecek araçlardan biri
olabilmektedir. Çünkü satranç tek başına bile çalışılabilen, problemleri çözülebilen, analizleri
yapılabilen, monotonluktan uzak, içinde pek çok güzelliği barındıran ve hayranlık duygusu
uyandıran oyunlar arasındadır. Gerek aileler gerek sporcu katılımcılar arasında yaz dönemi
tatil programını satranç turnuva programına göre ayarlayanlar bulunmaktadır. Bu süreç
sporcular için yeni şehirler görmek, yeni arkadaşlıklar kurmak şeklinde dile getirilirken veliler
tarafından da iyi bir planlamanın yapılması halinde ve tabi ki imkânlar ölçüsünde sürecin daha
eğlenceli, bilinçli ve etkili geçirilebileceği ifade edilmiştir.Bu süreç, sporcular için hem
eğlence hem de öğrenme süreciyle farklı kazanımları bünyesinde barındırmaktadır.
Son olarak, satranç, çocukların zaman zaman yaşadıkları yalnızlıklarını paylaşabilecekleri iyi
bir arkadaş ve onları suçtan, suç ortamından uzak tutabilecek iyi bir uğraştır. Çocuk, günlük
hayatta yapacağı davranışların, satrançta olduğu gibi bazı sonuçları olabileceği gerçeğini
kavramaktadır. Dolayısıyla satranç, bireyleri çevrelerine karşı daha sorumlu olmaya
yöneltmektedir (Sadık, 2006). Sporculardan alınan cevaplar incelendiğinde satrancın “hayat
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gibi oluşu” betimlemesinin ön plana çıktığı görülür. Burada yatan vurgu satrançta olduğu gibi
hayatta da yapılan her hamlenin/alınan ve hayata geçirilen her kararın bir sonucunun
olduğudur. Kararların satranç oyununda olduğu gibi sağlıklı ve iyi bir şekilde düşünülerek
alınmasının sonuçları olumludur. Analitik düşünme ve çok yönlülük bireysel yaşamda
sporculara fayda sağlamaktadır.
Velilerin Çocuklarının Satranç Kariyerlerindeki Beklentileri: “Sosyalleşmesi, mutlu
olması, milli takım havuzuna girebilmesi”
Satranç oynamanın faydaları ve özellikle çocuklarının yaşamlarına ne/neler kattığı konusunda
veliler ve sporcular benzer görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunun yanında çocuklarının satranç
sporuna devam etmesini isteyen ve bu uğurda çocuklarını destekleyen veliler, çocuklarının
satranç seviye ve başarılarına göre farklı beklentiler içerisinde olduklarını söylemişlerdir.
Bu sporu hobi olarak/boş zaman etkinliği olarak gören sosyalleşmeleri ekseninde çocuklarını
kursa gönderen ve destekleyen velilerin olduğu tespit edilmiştir. Veliler, çocuklarının ulusal
ve uluslararası turnuvalara katılımlarını sağlamakla birlikte çocuktan derece almaları gibi bir
beklentileri olmadığını, salt ortamda bulunmalarını, bu zihinsel aktiviteye dayalı bir sporun
içinde olarak sosyalleşmelerini, başarılı ve mutlu olmaları uğruna bu spora devam etmek
istediklerini beyan etmişlerdir. Çocukları için herhangi bir hedef belirlemeyen, gittiği yere
kadar gitsin diyerek çocuklarını destekleyen veliler bulunmaktadır. Buna ilişkin dört
katılımcının sözleri örnek verilebilir:
“Onun başarılı olmasını isterim ancak yüksek bir hedefimiz yok. Nereye kadar
giderse”(VK-11).
“Sporla uğraşsın, karakteri düzgün olsun. Üniversite zamanında da hayatında
olsun”(VK-28).
“Keyif alsın, sevsin, istesin yeterli. Severek istediği kadar götürmesi yeterli”(VK-7).
“Mutlu olması, zamanını iyi değerlendirmesi. Sosyal etkinlik olarak devam ettirmesi”
(VK-44).
Bunun yanında hem başarılı olmasını hem de ilerleyen süreçte bunun faydalarını
görmek isteyen velilerde bulunmaktadır. Bu konuda bir velinin “Hem başarı hem belge. Bir
şeyin içinde var olması önemli. ABD de okutmayı planlıyoruz Okula kayıtta satranç oyuncusu
olduğunu
belgelendirebiliriz”(VK-32)
şeklindeki
sözleri
sporla
uğraşmanın
belgelendirilmesinin çocuğun ilerleyen okul yaşantısında ve okulların öğrenciyi tercih
sebebinde bir faktör olarak görüldüğünün de işaretidir. Ayrıca “ileride bu sporun
eğitmenliğini de yapabilir” düşüncesi birçok velide hâkimdir. Bu durum, “İleride satranç
antrenörü olabilir” ya da “Şuan GM-FM olmak istiyor. Hayali Türkiye’nin en iyi satranç
öğretmeni olmak” şeklindeki açıklamalarla ortaya konmaktadır.
Bir diğer grup veli, çocuklarının daha önceki turnuvalarda gösterdikleri performansa
dayalı olarak çocuklarının hedefleri olduğunu ve bu hedefe ulaşabilmeleri için çocuklarını
desteklediklerini belirtmişlerdir. Bu yüzden de çocuklarının başarıları doğrultusunda hedef
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belirleyip sporun sürdürülebilirliği temelinde kurslarla/antrenör desteğiyle milli takım
havuzuna girmelerini, Avrupa ve dünyada milli olmalarını, bir ünvan almasını -Grand Master
(GM) vb.- olmalarını isteyen veliler bulunmaktadır. Bu durumu velilerden ikisi şu şekilde
özetlemiştir:“İlk üçe girip ülkeyi temsilen, yurt dışında oynaması. İleride sosyal aktivite
olarak cebinde dursun”(VK-24) ya da “Ünvan alabilmesi. Milli takıma girdi. Yurt dışında da
başarılı bir sporcu olabilir, orada yarışabilir” (VK-16).
Satranç Eğitim Materyalleri: “Bilgisayar programları, kitaplar”
Sporculara satranç eğitimi konusunda ne tür destekler alındığı sorulmuştur. Çoğunluğu (26’sı)
kurslara gittiğini, 6’sı özel ders aldığını, diğerleri de okul verilen eğitimler yanında kişisel
çabalarıyla eğitim aldıklarını söylemişlerdir. Sporcuların yararlandıkları kaynak ve web
tabanlı öğrenme ortamlarının neler olduğu sorulmuş, alınan cevaplar aşağıda görsel hale
getirilmiştir.
Web Tabanlı Öğrenme Ortamları
Magnus Carlsen
Chess Data base12
Lichess
Stockfish
Analizthis
Chess 24
Chess.com
Play Chess
Houdine3
Chess result
Chessmosser XI
FritzII
Youtube (ilgili videolar)

Süreli Yayınlar (Kitap, dergi vb.)
Açılış
stratejisinde
ustalaşma,
sistematik
antrenman
Benim sistemim
Satranç soru bankası ve modern satranç stratejileri
Ustaların açılış kitapları ve soru kitapları
Satrançsever ve analiz
Combinatiol
Satranç stratejisinde Uzmanlaşma
Olgun Kaynak-Başlangıç Düzeyi
50 Öğretici oyun kitabı
Satranç Akademisi Adım 1
Taktik kitaplar
Satranç sever/ Satranç Kampı
Dergi-mavi kale

Turnuvalar Sırasında Karşılaşılan Sorunlar: “maddi sorunlar, konaklama, turnuva
mekânı”
Araştırmaya katılan sporcular maddi yetersizlik, yurt, yemek, turnuva alanları (sıcak, dar vb.)
ve ulaşım gibi konularda sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Velilerin karşılaştığı
sorunlar ise şu şekilde özetlenebilir:
➢ Turnuva yerlerinin seçiminde standardizasyonun sağlanamaması
➢ Veli bekleme yerlerinin konumunun bazı turnuvalarda elverişsiz olması (soğuk,
kalabalık vb.)
➢ Türkiye Küçükler ya da Yıldızlar Satranç Şampiyonası için Antalya’da düzenlenen
turnuvalara katılacak sporcuların seçiminde farklı bir yöntemin uygulanmaması
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➢ Ekonomik sorunların yaşanması-masraflı oluşu vb.
Bu konuda velilerin görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur:
“Turnuva yerlerinin nitelik bakımından çok uç olması. Turnuva mekânları/alanları
arasında bir standardizasyon yok. Örneğin Konya da mekân uzay mekiği gibi, Ankara
Çubukta okul bahçesi. Konaklama ücreti makul olmalı. Sporcular için havadar/ uygun
ortam-salon olmalı”(VK-3).
“Ekonomik boyutu yıpratıcı, giderek katlanarak artması beni endişelendiriyor. Yurt
dışı organizasyonlar çok pahalı, daha az sayıya daha fazla tur olmalı. Antalya’da sayı
fazla, tur sayısı az, herkes alınmamalı; turnuva süresince günde 1 maç olmalı, ulusal
düzeyde günde en az iki maç olmalı, Avrupa şampiyonasında maliyet anne-çocuk için
15 bin TL” (VK-9).
“Türkiye kupası İstanbul, Ankara gibi merkezlerde yapılıp, düşük ve orta gelirli
kesimlerin konaklama ve ulaşım, yeme içme imkânlarının daha uygun fiyata çekilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Kapalı spor salonlarında ve etrafında toplu taşımanın
yoğun olduğu birimler tercih edilmelidir” (VK41).
“Antalya’da yarışma şu şekilde olmalıdır: her sene üç kategoride olan aşağı yukarı
belli, ilk bölgesel olarak her yaşın ilk üçünü alarak havuz sistemi oluşturulabilir. Ve
bu çocuklar Antalya da yarışmalıdır” (VK-45).
Sonuç olarak, turnuvaların aile bütçesine yansıyan maddi boyutunun sıkça dile getirildiği
gözlenmiştir. Turnuva mekânı, konaklama, ulaşım ve yemek alanlarına ve hizmet kalitesine
ilişkin sıkıntılar dile getirilmiştir. Türkiye şampiyonasına katılacak çocukların seçiminde
farklı yöntemlerin uygulanması gereği vurgulanmıştır.
Turnuvalara Katılım Sürecinde Yaşanan Psikolojik Sorunlar: “stress, kaygı, heyecan”
Araştırmaya katılan sporcular, turnuva süresince en fazla stress, kaygı ve heyecan gibi
duygularla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında korku ve tedirginlik halleri içine
düştüğünü söyleyenlerde bulunmaktadır. Stresi yaşayan sporcular genelde kendilerinden daha
düşük reytinge (ya da düşük UKD’ye) sahip sporcuya maçı kaybetme korkusu yaşadıklarını
söylemişlerdir. Turnuva sonrasında maçın kaybedilmesi halinde üzüldüklerini belirtenler de
bulunmaktadır. Bu tarz sorunlarla karşılaşan sporculara ailelerinin tutumlarının nasıl olduğu,
kendilerine neler söyledikleri sorulmuştur. Olumlu tutum ve sözlerle teselli edilmeye
çalışıldığını söyleyen sporcuların yanında tam tersi bir yaklaşımlarla karşılaştığını söyleyen
sporcular da olmuştur. Olumlu sözlere örnek olarak; “Sakin ol, dikkatli ol, acele etme, maçına
odaklan, yenilebilirsin ama mücadele edebilirsin, güzel oyna, dünyanın sonu değil, heyecan
yapma-taşları sür gitsin; kazanmak-kaybetmek önemli değil, önemli olan güzel oyun
oynaman; kazanmak da var kaybetmek de” şeklindedir. Olumsuz sözlerin “nasıl görmezsin,
nasıl kaybedersin, neden dikkat etmedin, nasıl hesaplamazsın” şeklinde sorgulayıcı; bazen de
küçük düşürücü sözlerle “aptal, korkak vb.” şeklinde olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda iki
sporcunun sözleri örnek verilebilir: “Anne-babalar kaybedince neden kaybettin diye
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sormamalı zaten üzgünüm bir de açıklama yapmak zor geliyor” (SK-13); “Zaten kaybetmişim
bir de “nasıl kaybettin gibi sorularla” moraller düşürülmemeli” (SK-24).
Satranç Turnuvalarında Veli Tutumları: “Bazen Yapıcı, Bazen Yıkıcı, Zamanla Olumlu
Tepkiler”
Satranç turnuvalarında veli tutumlarının bu spora bakış açısıyla ve çocuklarının bu sporla ne
kadar süredir ilgili olduğuna göre değiştiği gözlenmiştir. Sporun ilk yıllarında velilerin büyük
bir beklenti içine girdikleri, sürekli çocuklarının maçı kazanma ya da derece almaları üzerine
bir eğilim gösterdikleri, ilk zamanlarda tepkilerinin bilinçsiz ve olumsuz yönde olduğu ortaya
konmuştur. Ancak çocuklarının yaş almasına ve turnuvalara katılma sıklıklarına bağlı olarak
veliler zamanla bilinçlenmekte ve beklentilerini daha rasyonelleştirmekte; buna bağlı olarak
tutumları da daha olumlu (daha yapıcı) bir hal almaya başlamaktadır. Çocuklarına verdikleri
emeğin karşılığını alamayan veliler büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Bu beklenti
maçların kaybedilmesi ya da çocuğun turnuvadan başarısız bir şekilde ayrılması halinde şifahi
olarak çocuğa da vurgulanmaktadır. Bu konuda verilen cevapların bir kısmı aşağıda
sunulmuştur:
“İlk başladığında bu işe yabancı olduğumuz için farklı, belli bir süre sonrası farklı.
Nerde hata yaptığını görmesi önemli”(VK-13).
“Düşünerek, ondan sonraki hamlelere dikkat etmesini söylüyorum. İlk başlarda
kızıyordum. Baktım benim korkumla giriyor, artık umursamıyorum”(VK-5).
“Başlarda daha hırslı bir yapım vardı, şimdi daha sakinim. Kendisinden düşüklere
yenilince o üzülüyor, bende üzülüyorum”(VK-24).
“Kötü hissediyordum, beklentiye giriyordum ancak bunun yanlış olduğunu
öğrendim”(VK-16).
“Ne kadar rakibini ciddiye alıp almadığına bakıyoruz. Girerken maç öncesi önemli
telefonla maç öncesi oynuyorsa o maçtan sonuç çıkmıyor. Satranca motive olması
önemli. Hata mı yaptı? Rakip iyi miydi? Bilmediği oyunlarla mı karşılaştı?
Üzülmemesini söylüyorum”(VK-36).
“İlk zamanlarda serttik neden böyle oldu diyorduk ses tonumuzu yükseltiyordu. Ama
sonradan anladık ki sabırlı olmamız gerekiyor. Kolay değil orada oturmak, mücadele
ettikleri için canın sağ olsun diye teselli ediyoruz” (VK-27).
“Her şey derece değil, çocuğun psikolojisi önemli. Maçı analiz ederken çocuğa bunu
görmüyorsun diyen veliler var. Bizde abla kardeşleri yendiği ya da yenildiği zaman
konuşur, kardeşlerini motive eder. Konum berabere olmadığı zaman anlaşmalı
beraberlik yapma dedim. “Güzel ve zevkli bir maç çıkart” diyorum” (VK-20).
“Zamanla bilinçlendik, maç kayıp-kazanç modundan çıktım, karakterini olumlu yönde
etkiliyor, hayatında olsun yeter”(VK-33).
“Kendisinden küçük birini küçümseyip kaybettiğinde çok kızıyoruz. Emeğimizi
verdiğimizi, yatırım yaptığımızı, emeğimizi harcama, diyoruz”(VK-38).
“Evrensel olarak bakıyorum, çalıştığı müddetçe başarının geleceğine inanıyorum.
Unvan hedefleyen kişi bir çocuk ama bu merdiven basamaklarını tırmanırken inişler
çıkışlar yaşıyor ama çok çalışıp başarılı olacağına inanıyorum. Birden başarı bekleyen
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velilerden değilim. Genel Türk profilinde çocuklarına maddi-manevi destek verip
beklenti içine girildiğinde çocukları baskı altına alıyoruz. Kendi çocuğum daha düzenli
çalışıp bu başarının ilerde meyvesini alacağımı düşünüyorum” (VK-52).
Kazanç ya da Kayıp Durumlarında Sporcuların Hisleri: “mutluluk ya da hüzün”
Turnuvalar sırasında sporcular belli aralıklarla birden fazla turlara girmekte ve oyun
performanslarına göre turları almakta ya da kaybetmektedir. Beraberlik ve diğer durumlarda
kazanç ya da kayıplar oyuncuların puanlarına yansımaktadır. Oyun sonunda sporcuların ne
hissettikleri sorulmuştur.
Başarılı Sonuçlar Alındığında
Mutlu
Sevgi dolu
Huzurlu

Başarısız Sonuçlar Alındığında
Üzgün
Yüzün asılması
Ailelerin olumsuz tepkisi ile karşılaşma

Turların kazanılması durumunda sevinen, mutlu olan sporcular, turu kaybetmeleri halinde ise
üzüldüklerini, yüzlerinin asıldığını ve ailelerinin zaman zaman olumsuz tepkileriyle
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda bazı katılımcıların sözleri örnek verilebilir:
“Kazanınca mutlu, kaybedince mutsuz, biraz üzülüyorum, bir dahakine çalışmak ve
yenmeyi hedefliyorum”(SK-38).
“Rakibin reytingine göre sevincim farklı, eğer üstten biriyle oynayıp yenmişsem mutlu,
alttan birine yenilmişsem mutsuzum”(SK-12)
“Kazandığımda mutlu, kaybettiğimde yüzümün rengi atıyor”(SK-19)
“Kaybedince özellikle kendimden düşük birine yenildiğimde dünyam yıkılır, üzülür ve
sinirlerim”(SK-36).
“Kayıp durumunda hırs yaparım, kazançta ise daha güçlü saldırıya geçerim”(SK-40).
“Kaybettiğimde ailem bir şey diyecek diye korkuyorum” (SK-8).
Satranç Kariyerleri Sürecinde Ailelerden (Anne-Babadan) Beklentiler: “Maddi ve
manevi destek”
Satranca devam etmek isteyen sporcular ailelerinin çocuklara maddi ve manevi destek
vermesi konusunda birleşmektedirler. Özellikle kurs desteği verilmesi, kurs merkezlerine
götürülmesi, emek verilmesini istemektedirler.Bunun yanında ailelerinin turnuva
sürecindesakin olması ve satrancı sevdirme noktasında yapıcı olmaları konusunda beklentileri
olduğu dile getirilmiştir. Sporcuların özellikle ailelerinden istediği hususlar aşağıda
özetlenmiştir:
➢ Çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri, onlara baskı yapmamaları; “kazansa da
kaybetse de seni seviyorum” demeleri, kızmamaları ya da çok sıkmamaları
➢ Çocuk turu kaybettiğinde de destek verilmeli “öbür tura odaklan bu tur bitti” gibi
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➢ Psikolojik olarak çocuklarını rahatlatmaları: gülümsemeleri, pozitif dokunuşta
bulunmaları, motive edici güzel söz söylemeleri “canın sağ olsun, aferin gibi”
Sporculara” iyi bir sporcu, iyi bir veli ve iyi bir antrenör/satranç öğretmeninin nasıl olması
gerektiği” konusunda bir soru yöneltilmiştir. Bu minvalde gelen cevaplar aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
İyi bir sporcu
Saygılı
Satranç sevdalısı-yetenekli
Planlı
Cesur
Düşünerek oynayan
Çalışkan
Ahlaklı
Dürüst
Yavaş oynayan
Zeki-akıllı
Düzenli
Disiplinli
Mütevazı
Sakin
Sabırlı
Azimli
Özverili
Hırslı

İyi Bir Veli
Motive eden-güven veren
Yenilince kızmayan
Çocuklarını dövmeyen
Destekleyen (her koşulda)
Çok hırslı olmayan
Çocuğunun arkasında olan
Çocuğuna baskı yapmayan
Bağırmayan
Sabırlı olan
Çocuğunu sıkmayan
Psikolojik rahatlatabilen
Çocuklarına güvenen
Destek veren-maddi ve manevi
Çocuğuyla ilgilenen
Çocuğunu rahat bırakan

İyi BirAntrenör
Öğrencisini seven
Öğrencisiyle ilgilenen
Motive eden
Çalıştıran-soru çözen
Öğrencisine samimi-içten
Kendisini güncelleyebilen
Öğrencisini sıkmayan
Bilgili
Eğlenceli
Cesaret verici
Sabırlı
Adil
Anlayışlı

Satranç Eğitimi Yanında Destek Mekanizmaları: “psikolog desteği, eğitimin sistematik ve
alanda yetkin kişiler tarafından verilmesi”
Bu konuda satrancın fiziksel ya da sanatsal bir aktiveyle desteklenmesi gereği veliler
tarafından sıkça dile getirilmiştir. Okullarda verilen satranç eğitimlerinin daha sistemli,
programlı ve yetkili kişiler tarafından verilmesi gereği de vurgulanmıştır. Son olarak gerek
velilere gerek çocuklara yönelik psikolojik destek mekanizmalarının devreye girmesi
beklenmektedir. Bu konuda velilerin görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur:
“Satrançla birlikte fiziksel bir spor ya da sanat dalıyla (müzik vb.) sporcular
desteklenmeli. Mental açıdan yoğun bir spor olduğu için bünyeleri
dengelenmelidir”(VK-53).
“Okulun özel satranç odaları olmalı, kitaplar olmalı. Okullarda okullar arası
turnuvalar düzenlenebilir. Daha profesyonel eğitim verilmelidir”(VK-13).
“Özellikle okullarda yetenekli öğrenciler belirlenerek bu konuda uzman kişilerin devlet
desteğiyle çocuklara eğitim verilmesi sağlanabilir” (VK-22).
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“Sporculara ve özellikle velilere psikolojik destek sunulmalıdır. Sporculara oyun
psikolojisi-stress ve kaygıyla baş edebilme), velilere de sporcu psikolojisinden anlamak
üzere (motivasyon, ödül-ceza mantığı, öfke ve hırs yönetimi vb.) psikolojik destek
sunulabilir”(VK-48).
“Psikolog desteği önemli, nasıl davranılmalı, süreç nasıl yönetilmeli, nasıl eğitmeli
konularında TSF seminer düzenlemelidir”
“Fisher boks yapıyordu-kan dolaşımı nabız-satranççı hayatından kareler
verilebilir”(VK-32).
“Agresif çocuklara öfke kontrolü verilebilir”(VK-27).
“Heyecan ve stress yönetimi konusunda seminer verilmelidir. Aile, çevre, hoca
tepkisinden çekiniyor çocuk” (VK-50).
Velilere “iyi bir sporcu, iyi bir veli ve iyi bir antrenör/satranç öğretmeninin nasıl olması
gerektiği” konusunda bir soru yöneltilmiştir. Bu minvalde gelen cevaplar aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
İyi Bir Sporcu
Zeki
Çevik
Çalışkan
Dikkatli
Ahlaklı-dürüstAzimli
Sabırlı
Disiplinli-Düzenli
İlgili-severek yapan
Kaybetmeyi
kabullenebilen
Planlı-çalışma
Soru çözen
İstikrarlı-kararlı-azimli
Hırçın değil hırslı olan
Okumayı seven
Rakibine saygılı

İyi Bir Veli
Anlayışlı
Sabırlı
Soğukkanlı
Zengin-paralı
Fedakâr-kurslara götüren
Çocuğun programını hayatına
göre ayarlayan
İstikrarlı
Ekonomik Destek veren
Stressiz
Çocuğuna güven aşılayabilen

İyi Bir Antrenör
Diyaloğu-iletişimi iyi
Davranışlarıyla örnek
Bilgili
İşini seven-Disiplinli
Her konuda rol-model
Çocuğu seven
Bireysel farklılıklarını görebilen
Çocuğu yakından tanıyabilen
Güzel taktikler veren
Sporcusunu takip eden

Çocuğu analiz yeteneği olan
Sabırlı
Çocuk psikolojisinden anlayan
Motive eden
Kaynak-yöntem-websitesi
konusunda yönlendiren
Grup
derslerinde
ayrımcı
olmayan
Bilinçli
Çocuğun yaş seviyesine göre
anlatabilen
Sakin
Anlayışlı
Çocuğu dinleyen
Çocuk dilinden anlayan
Verdiğinin karşılığını hemen Yaşam koçu gibi olan
alma hırsı içinde olmayan
Yönlendirebilen
Çocuğunun kapasitesini bilen
Kıyaslama yapmayan
Çok hırslı olmayan
Yıkıcı değil yapıcı veli
olabilen
Sevecen
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Tatlı dille konuşmasını bilen- Tek işi bu olan
ezmeden-üzmeden
Cezalandırmayan
Formasyonu olan
Motive etmeyi bilen
Eksikleri tamamlayabilen
Turnuva öncesi psikolojik destek
verebilen
Bu konuda velilerden alınan cevaplar sporculardan gelen cevapları destekler mahiyettedir.
Özellikle iyi bir sporcunun nasıl olması gerektiği hususunda bunu açıkça görmek
mümkündür. İyi bir antrenör yada eğiticinin nasıl olması gerektiğine dair daha detaylı bilgiler
sunulmuştur. Tüm bu görüşlere örnek açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
“Karlsen yenildiğinde masa başındaki davranışları etik değil-masayı devirmek gibiSpyski mağlupken ayağa kalkıp alkışlıyor rakibini –böyle olmalı sporcu” (VK-49).
“Satranç toplumun saygı duyduğu bir spor,böyle olumsuz davranışlarla
zımparalanmamalı, örselenmemeli, yıpratılmamalı” (VK-4).
“Bu bir oyun değildir, spordur. Hiçbir tur/maç diğer tura benzemez, hiçbir rakip başka
bir rakibe benzemez. Bunu spor değil, oyun kabul ederlerse ciddiyete almazlar, zor bir
spordur. Teorisi günümüzde bitmeyen bir spordur. Bu çocuklar usta olursa belki bir
hamle bulurlar. Çalışan mutlaka meyvesini alır. Maç kaybedildiğinde nasıl
yapamıyorsun, diğer çocuk nasıl yapıyor ve yapamıyorsun” kıyaslaması
yapılmamalıdır”(VK-45).
“Satranç taşlarının hareketini bilen satrancı biliyor diye beklenti içine giriyorlar. Oysa
satrancın ruhu-felsefesi, temeli anlatılmalıdır. Sporcu rakibine saygılı olmalıdır”(VK24).
Sonuç ve Öneriler
Satranç, insan beyninin pek çok yönden performansını arttıran bir oyun olaraktehdidi fark
etme, gerekli önlemleri alma, tehdit yaratacak planlar yapma, hafızayı güçlendirme, sınırsıza
yakın sayıda olasılığı düşünme veyaratıcılık gibi alanlarda oynayan kişiye katkı sağlayan bir
spordur. Tarihte rakiplerin savaş stratejilerinin önceden görmek için geliştirilen satranç
günümüzde zekâya olumlu katkısı nedeniyle tercih edilmektedir. Bir hamle oyunu olan
satranç her hamlede analitik düşünme becerisi gerektirdiğinden hem zekâ hem
konsantrasyonu geliştirmektedir.
Araştırmada velilerin çocuklarını erken yaşlarda satrançla tanıştırmak suretiyle bu spora olan
ilgilerini arttırmakta olduğu ve çocuklarının ilgi ve başarıları ölçüsünde desteklerini sunduğu
gözlenmiştir. Çocuklarda eğlendirici ve yaşamlarına birçok yönden katkısı olan satranca
olumlu yaklaşmakta, bu sporu severek oynamaktadırlar. Sporcuların çoğu okul derslerinde
özellikle matematik derslerine satrancın olumlu katkısından bahsetmişlerdir. Aileler satranç
yoluyla çocuklarının sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, bilişsel kapasitelerinin
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güçlendirmesine ve daha ileri hedeflere ulaşmaları konusunda bu spora gönül vermektedir.
Ailelerin eğitim düzeylerinin yüksek oluşu buna mukabil sosyal statülerinin iyi bir konumda
bulunması, sahip oldukları maddi ve manevi imkânlarıyla çocuklarını bu spora
yönlendirmelerini kolaylaştırmıştır.
Sporcuların turnuva sürecinde diğer sporcularla ilişkilerinde saygı ve dürüstlük ilkesi ön plana
çıkmıştır. Çocukların bilişsel yetilerini güçlendirmelerinin yanında ahlaki değerlerin
yerleşmesinde de satranç sporunun önemli olduğu tespit edilmiştir. Sistemli çalışmak,
disiplinli, düzenli ve sabırlı olmak başarının anahtarı olarak görülmektedir. Bu sporun sabır işi
olduğu, birden başarılarının gelmeyeceği, zamanla oyun deneyimleriyle birlikte sporda belli
bir ivme kazanılacağı dile getirilmiştir. Bu konuda veli tutumlarının da değişkenlik gösterdiği
görülmektedir. Başka bir deyişle, çocuklarını satrançla tanıştıran aileler başlangıçta büyük bir
beklenti içine girmekte ve turnuvalarda maçların kaybedilmesi halinde çocuklarının bu sporla
bağı zayıflamakta ya da süreç içerisinde çocuklarına karşı olumsuz bir tutum
sergilenmektedir. Oysa zaman içerisinde sporun doğası ile sporcunun kişiliği arasındaki denge
kurulmakta; sistemli, düzenli ve kararlı adımlarla bu sporcuda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu
yüzden, ulaşılabilir hedeflerle planlamanın yapılması ve beklentinin içine girilmesi daha
sağlıklı görünmektedir. Çocuğunu tanımanın ve bu doğrultuda ne istendiğinin bilinmesinin,
aile hırslarının törpülenmesinin, çocuğa daha olumlu ve bilinçli yaklaşılmasının, spordan
azami ölçüde verim alınmasını da getireceği düşünülmektedir.
Öneriler
Çalışma sonucunda aşağıda sunulan hususlar önerilmektedir.
➢ Sporcu ve velilerine yönelik satranç sporunun inceliklerini anlatan bir el kitapçığının
hazırlanması,
➢ Psikolojik destek mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi; sporcunun yanında
ailelere yönelik eğitimlerin verilmesi,
➢ Belgesel tarzı görsel bir kaydın oluşturulması ve bu belgeselde özellikle Türkiye’de satranç
sporunda kariyer yapmış sporcuların satranç serüvenlerinin yer alması ve bunun genç
kuşaklara aktarılması,
➢ “Satranç Kampları” adıyla çalışma kampları oluşturularak satranç severlerin ve özellikle
yetenekli ama maddi açıdan yeterli imkâna sahip olmayan çocukların yaz aylarında alanda
güçlü antrenörler nezdinde eğitim almalarının sağlanması,
➢ Okul öncesi eğitimde, erken çocukluk döneminden itibaren çocukların bu sporla
tanıştırılması, bu sporla uğraşan çocukların başka fiziksel ya da sanatsal aktivitelerle
desteklenmesi,
➢ Ulusal/uluslararası turnuvalarda, turnuva mekânlarına yönelik bir standardizasyonun
sağlanması, maddi açıdan masrafların daha makul bir düzeye çekilmesi,
➢ Okullarda verilen satranç eğitimlerinin daha sistemli, programlı ve yetkili kişiler tarafından
verilmesi,
➢ Sosyolojik açıdan sürece dahil olan bireyleri -sporcu, veli, antrenör, psikolog, hakem vb.- ve
etkileşim süreçlerini içine alan daha kapsamlı araştırmaların yapılması.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMA VE İŞE
MOTİVASYON ALGILARININ BELİRLENMESİ
Pınar AVCI , Semahat AYSU
Özet
Ülkemizde özellikle üniversitelerde eğitimini sürdüren öğrenci ve eğitimlerini bitiren bireylerin istihdam
edilebilmesi için kariyer tercihi, kariyer planlaması ve işe motivasyonları önemli hale gelmektedir. Bu yüzden
çalışmamızda, bir meslek yüksekokulunda eğitimini sürdüren öğrencilerin kariyer planlaması ve işe
motivasyon algılarının demografik özelliklerine göre belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda meslek
yüksekokulunda bulunan 112 öğrenciden veriler toplanarak SPSS 20 programı ile tanımlayıcı (sıklık, yüzde ve
ortalama) ve çıkarımsal (T-Testi, Varyans analizi ve Korelasyon) analizler yapılmaktadır. Çalışma sonucunda,
öğrencilerin üniversiteye gelme biçimleri işe motivasyonu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki
yaratmaktadır. Ancak öğrencilerin cinsiyetleri, yaş dağılımı, yaşadıkları il ve eğitimini sürdürdükleri
programlar kariyer planlaması ve işe motivasyonu üzerine istatistiksel olarak anlamlı olarak etki
oluşturmamaktadır. Buna ek olarak, öğrencilerin üniversiteye sınavla ya da sınavsız geçiş yapmasının da
kariyer planlaması üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğrenci, Kariyer, Kariyer Planlaması, Motivasyon.

IDENTIFYING PERCEPTIONS OF CAREER PLANING AND JOB MOTIVATION
OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Abstract
In our country career preference, career planning and job motivation are becoming important for the
employment of students studying particularly at university and individuals graduated from university.
Therefore, it is aimed in our study to identify the perceptions of students studying at a vocational school on
career planning and job motivation according to their demographic characteristics. Within this scope, obtained
data from 112 students in a vocational school are analyzed via statistics program SPSS 20 and descriptive
statistics (frequency, percentage and mean) and inferential statistics (Independent Samples T-test, One-Way
ANOVA and Correlation) are carried out. The results indicate that the way students come to university has a
statistically significant effect on their job motivation. But, students’ demographic characteristics such as
gender, age, the city where they live, the programs that they are studying do not have a statistically significant
effect on their career planning and job motivation. In addition, students’ way of enrolling in university with an
exam or without an exam has no effect on their career planning.
Key Words: Vocational School, Student, Career, Career Planning, Motivation
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1.Giriş
Dünya ülkeleri tarım toplumu olmaktan ziyade bilgi ve insan toplumu haline gelmektedir.
Bu durum insanlardan beklenenlerin değişmesine ve gelişmesine neden olmakta ve
insanların mesleki bilgi, beceri ve yetenekler edinmesi istenmektedir. Dolayısıyla dünyada
ve Türkiye’de insanların nitelikli hale gelmesi için mesleki eğitim gibi konular kamu ve
vakıf üniversitelerinin önlisans, lisans ve lisansüstü programları aracılığıyla eğitim ve
öğretim sürecinde verilmektedir.
Bu eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere hem mesleki bilgi, beceri ve yetenekler
kazandırılmakta hem de iş hayatının gereksinimlerini karşılayabilmek için yeterli mesleki
eğitim dersleri verilmektedir. Ayrıca mezun olma aşamasında istihdam edilebilmeleri için
kariyer, kariyer planlaması ve hedefler gibi konulara öğrenciler hazırlanmaktadır. Böylece
üniversitelerde öğrenciler, eğitim veren öğretim elemanları ve diğer üniversite çalışanları
organize olarak, kariyer hizmetlerini yerine getirmekte ve öğrencilerin iş hayatı ile iletişim
kurmaları için bir köprü oluşturulmaktadır (Cevher, 2015: 165).
Mesleki eğitim dersleri alan öğrenciler için, doğru kariyer tercihi yapmak mesleki yaşamları
ve gelecekteki başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Ancak kariyer tercihi
yanlış olursa, tüm bireysel çabalar yanlış yönlendirildiğinden zaman, enerji, para ve
motivasyon kaybı yaşanmaktadır (Ahmed, Sharif ve Ahmad, 2017: 1-2).
Kariyer kavramı, bir insan yaşamının rotasını içeren işle ilgili deneyimlerin deseni olarak
tanımlanmaktadır (Greenhaus, Callanan ve Godshalk, 2010: 18). Diğer bir taraftan kariyer,
bireylerin mesleklerinde ve işlerinde çalışma süresince ve başarmak için yaptıkları
tecrübelerin toplamı olarak da ifade edilmektedir (Taşlıyan, Arı ve Duzman, 2011: 233).
Benzer bir şekilde kariyer, bireyin hayatı boyunca belirli bir süre kendini geliştirmek için
fırsatları ile üstlenilen bir iştir. Kariyerin unsurları farklı insanlara farklı şeyler ifade etse de
hem bireysel hem de geniş toplum ve ekonomi için önemlidir (Jolly, 2016: 22). Ayrıca
Rogers, Creed ve Glendon’un (2008) çalışmasında kariyerin hedefler ve sosyal desteklerle
ilişkilendirildiğini belirtilmektedir.
Kariyer yönetimi, kariyerin ilerlemesine yardımcı olacak strateji ve eylemlerin aktif bir
biçimde planlanması ve uygulanmasıdır. Bu başkaların yardımcı olabileceği ama bireyin
başlatabileceği ve yönlendirebileceği bir süreçtir. Kariyer yönetim sürecinin başlangıç
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noktası olarak, bireylerin ne istediğini bilmesi ve bunun için de bireylerin öz analiz yapması
gerekmektedir. Aynı zamanda kariyer yönetiminde ihtiyacı tanımak, sistematik, tutarlı ve
düzenli olarak oluşturulan eylemleri uygulamak ve iş dünyasında ve çalışılan kurumda
gerçekçi bir şekilde bağlantı kurarak avantaj sahibi olunur (Forsyth, 2002: 7,8,10).
Ayrıca Bridgstock (2009) çalışmasında da kariyer yönetimini, gerçekçi ve bireysel olarak
anlamlı kariyer hedefleri oluşturma, stratejik çalışma kararlarında ve öğrenme fırsatlarında
tanımlama ve bunlara katılma, iş yaşam dengesini tanımlama ve iş, ekonomi ve toplum
arasında geniş ilişkileri değerlendirme olarak açıklanmaktadır. Özetle kariyer işin elde
edilmesi ve sürdürülmesidir. Kariyer yönetiminde önem kazanan becerilerin bileşenleri şekil
1’ de gösterildiği gibidir.

Şekil 1. Kariyer yönetimin Bileşenleri
Kariyer Yönetimi
Çalışma, öğrenme ve hayatın diğer yönlerinin bilinçli yönetimi
Yansıma, değerlendirme karar verme süreci ile.

Kendi Yönetim Beceriler
Değerler, yetenekler, kabiliyetler,
menfaatler, iş yaşam dengesi gibi
ilgi alanları ve değerlendirme.

Kariyer Oluşturma Becerileri
Beceriler, iş dünyasında devam
etme ve ilerlemek için gerekli, örn.
işgücü piyasaları ile ilgili bilgi
bulmak ve kullanmak, iş kurmak ve
uygulamak ve fırsatları öğrenmek,
mesleki ilişkiler kurmak.

Kaynakça:

Kariyer Yönetim Becerileri

Özel Disiplin Becerileri
Belirli mesleklere veya
alanlara özgü çalışmada
performans için gerekli
beceriler.
Genel Beceriler
Birden fazla iş yerlerine
aktarılabilen
işlerde
performans için gerekli
beceriler, örn. teknoloji,
yazılı ve sözlü iletişim
ile çalışmak.

Destekleyici Özellikler Ve Eğilimler
Kariyer yönetim becerilerinin başarılı bir biçimde
geliştirme/uygulamasının temelinde yatan unsurlar,
Bridgstock,
2009: 36.
örn. deneyime açıklık, içsel kariyer motivasyonları,
kariyer—özyeterliliği gibi faktörler
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Şekil 1’de görüldüğü üzere iş yaşamında genel ve disipline özgü becerilerin etkin bir şekilde
kullanılması ve bunun gösterilmesi için kariyer yönetim koşullarının oluşması ve kişilerin
kendi yönetim becerileri ile kariyer oluşturma becerilerini kullanması gerekmektedir
(Bridgstock, 2009: 35).
Kariyer planlaması, entegre olan insan kaynakları sisteminin önemli bir bileşeni olarak
ortaya çıkmaktadır (Greenhaus ve Kopelman, 1981: 1). Rogers ve diğerlerinin (2008)’de
yaptığı incelemede kariyer planlamasının öz-yeterlilikle, amaçlarla, kişilik ve hedefler için
karşılıklı etkileşim ile ilişkili olduğu saptanmaktadır.
Greenhaus ve Kopelman’ın (1981) çalışmasında kariyer planlama sürecinin üç aşamada
oluşturulduğu belirtilmektedir. Birincisi kişinin çıkarları, yetenekleri ve değerlerinin
kariyerle alakalı bilgi edinimidir. Bu bilgi, organizasyonel fırsatlar olan iş ve aile, eğlence
alanları olan iş dışını içermektedir. İkincisi, istenen sonuç ve hedeflerin belirlenmesidir
(zorlu bir işe sahip olarak bir bölüm yöneticisi olmak gibi). Üçüncüsü ise, istenen hedef ve
sonuçlara ulaşmak için strateji geliştirmektir.
Ayrıca Anafarta’nın (2001) çalışmasına göre ise kariyer planlama süreci aşağıdaki gibidir
(5-8):
➢ Kişilerin güçlü ve zayıf taraflarını tespit etmesi,
➢ Kişilerin kariyer ile ilgili amaçlarını belirlemesi,
➢ Örgüt içinde ve dışındaki çevrede oluşabilecek unsurların araştırılarak kariyer
yapacak fırsatların bulunması,
➢ Kariyer yapmak için planların temel hatları ile hazırlanması ve program
oluşturulması ve
➢ En son süreçte de geribildirim yapılmasıdır.
Aynı zamanda kariyer planlamasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler
öncelikle öğrenciler açısından olmak üzere tüm bireyler açısından ele alındığında şu şekilde
sıralanmaktadır: Aile, öğretmenler, arkadaşlar, lise akademik tecrübeler ve kendi kendine
yapabilir olma. Bunlara ilave olarak, cinsiyet farklılıkları ve negatif toplumsal olayların da
çok düşük seviyede kariyer planlamasının etkileyebileceği belirtilmektedir (Khasawneh,
2010).
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Kariyer planlama motivasyonundan da bahsetmek gerekirse; bu tür motivasyon iş
motivasyonunu, yönetim motivasyonunu ve çeşitli kariyer kararları ile davranışları
kapsamaktadır. Bunların yanı sıra bir iş aramak ve kabul etmek, bir organizasyonda kalmaya
karar vermek, kariyer planlarını gözden geçirmek, eğitim ve yeni iş deneyimleri aramak,
kariyer hedefleri oluşturmak ve geçekleştirmeye çalışmak gibi unsurlar ve hatta bireylerin
özellikleri ile kariyer davranışları da kariyer motivasyon teriminin bileşenleri olarak ifade
edilmektedir. (London, 1983: 620).
Görüldüğü üzere birçok araştırmacı kariyer, kariyer yönetimi, kariyer planlaması ve
planlama süreci, kariyer planlamasını etkileyen faktörler ve kariyer planlamasındaki
motivasyon üzerine değinmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de bulunan öğrencilerin yaklaşık
%30’u meslek yüksekokullarında yer alan programlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürerek
meslekle ilgili teknik ve entelektüel beceri kazanmakta oldukları birçok araştırmada
saptanmıştır (Akdemir, Karagöz, Salihoğlu, Konakay, Adalı, Koçyiğit ve Zaimoğlu, 2015).
Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan meslek yüksekokulu öğrencilerin gelecekle ilgili kariyer
planlaması yapması ve işe motive olması ile ilgili algılarının tespiti ve öğrencilerin eğitim
gördükleri programlarının, cinsiyetlerinin, yaşadıkları illerin, yaş dağılımlarının,
üniversiteye gelme biçimlerinin ve diğer faktörlerin bu algılar arasında fark yaratıp
yaratmadığı bulunmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın ilk bölümünde
öğrenciler, kariyer planlaması, motivasyon gibi konulardan bahsedilmektedir. İkinci
bölümde, çalışma amacının ortaya konulması için konu ile ilgili yapılan önceki çalışmalara
değinilmektedir. Üçüncü bölümde, çalışmanın amacı, örneklemi, verileri, yöntemi ve
kullanılan ölçekle ilgili bilgi verilmektedir. Dördüncü bölümde ise, çalışmanın analiz sonucu
elde edilen bulgular tablolar aracılığıyla açıklanmaktadır. Son bölümde de önceki
çalışmaların sonuçları ile bu çalışmada elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma
yapılmaktadır.
2. Literatür Taraması
Bireylerin iş ortamında etkin ve verimli çalışmaları için gelecekle ilgili hedefler belirleyerek
kariyer planlama yapması ve işe motive olması günümüzde önemli hale gelmektedir.
Dolayısıyla birçok araştırmacı bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmış ve yapmaktadır.
Çalışmalarda öncelikle öğrenciler olmak üzere diğer bireyler de ele alınarak kariyer
hedefleri, planları ve işe motivasyonları incelenmektedir. Bu çalışmaların bazılarına
aşağıdaki değinilmektedir.
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Magnuson ve Starr’ın (2000) çalışmasında, bireylerin erken ve orta çocukluk
dönemlerindeki tecrübelerin kariyer planlaması ile ilgili ilişkileri tartışılmaktadır. Çalışmada
yaşam kariyer planlamasının bebeklik döneminde başlayan bir yaşam becerisi olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca çalışmada, yaşam kariyer planlaması ile ilgili beş öneri
sunulmaktadır. Bunlardan birincisi, kariyer planlaması yaşam boyu sarmal bir süreçtir.
İkincisi, bu süreç alt becerilerin bir serisini içerir. Üçüncüsü, kariyer farkındalığı kariyer
araştırması için temel oluşturmaktadır. Dördüncüsü ise, kişisel faktörler her bireyin kariyer
planlaması ile ilgili karar vermesini etkilemektedir. Sonuncusu ise, çocuk gelişim ve kariyer
gelişim teorileri birbiriyle ilişkilidir.
Anafarta (2001) çalışmasında bir holdingdeki orta düzey yöneticilerin kariyerlerini
belirleyecek, yön verecek, seçimlerini etkileyecek unsurları tespit etmeyi amaçlamaktadır.
53 ankete cevap verilmesi ile toplanan veriler analiz edilmektedir. Çalışma sonucunda,
yöneticilerin kariyer planlaması yaparken sorumluluklarını bilmediği ve kariyerleri aileleri
başta olmak üzere prestij ve statülerinin etkilediği ortaya çıkmaktadır.
Jones ve Larke’nin (2001) incelemesinde tarım okuyan Afrikalı, Amerikan ve İspanyol
üniversite mezunlarının, tarımda ya da üniversite öncesi veya sonrası tarımla ilişkili bir
alanda kariyer seçmek için karar vermesine yardımcı olan faktörleri belirlemek ve
tanımlamak amaçlanmaktadır. İncelemede, 139 katılımcının cevapları analiz edilmektedir.
Sonuç olarak, katılımcıların ilk tarımla ilgili derse kayıt olmaları, tarımla ilgili bir kariyer
seçme olasılığını etkilememektedir. Erken kayıt olanlar ve daha sonra kayıt olanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır. Ayrıca katılımcıların hem erken kayıt
olmalarının hem de tarımla ilgili tecrübe edinmelerinin kariyer seçimleri üzerine etkisi
bulunmamaktadır.
Ayrıca Savage, Beall ve Woolley (2009) araştırmasında eczacılık bölümü öğrencilerinin,
kariyer hedeflerini etkileyen önemli faktörleri değerlendirmek, öğrencilerin birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü yıllarındaki hedeflerini yani kısa ve uzun vadeli hedeflerini araştırmak
ve bu hedefleri etkileyen unsurları incelemektir. Araştırma sonunda, bu öğrencilerin kariyer
hedeflerini etkileyen unsurlar; iş ortamı ve tatil zamanı, sağlık sigorta poliçesi ve hisse
opsiyonlarıdır. Ayrıca öğrencilerin kariyer hedefleri, mezuniyetlerinden hemen sonraki
perakende satış zincir ortamına ve mezuniyetlerinden 5 yıl sonraki klinik, perakende satış ve
perakende bağımsız satış zincir ortamına odaklanmaktır.
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Adekola’nın (2011) çalışmasında Nijerya Bankasında 505 çalışandan elde edilen veriler ile
kariyer gelişimlerinin üzerinde kariyer planlamalarının ve kariyer yönetimlerinin ve hatta iş
tatminleri ile kariyer taahhütlerinin etkileri araştırılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre,
banka çalışanlarının kariyer gelişimlerinin üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisi olduğu
saptanmaktadır. Ayrıca kariyer gelişiminin; iş tatminleri ve kariyer taahhütlerinin üzerinde
anlamlı ve pozitif etkisi bulunmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimlerine devam eden
öğrencilerin demografik özeliklerinin kariyer seçimlerini etkileyip etkilemediğini Yılmaz,
Dursun, Pektaş ve Altay’ın (2012) çalışmasında ortaya koyulmuştur. Anket aracılığıyla 280
öğrenciden veri toplanarak analiz edilmektedir. Verilerin analizi sonucunda, kadın
öğrencilerin erkek öğrencilere, bilgi yönetim programında öğrenim görenlerin elektrik
programında öğrenim görenlere, öğrencilerin herhangi bir sınıfta olup olmamalarına ve hazır
bir kariyer planların olması ya da olmamasına göre kariyer seçimlerinde farklılık
oluşmaktadır.
Fischer, Klaghofer, Abel ve Buddeberg (2013) analizinde, İsviçre Tıp Fakültesi
mezunlarının bir grubu araştırılmaktadır. Bu grubun kişilik özellikleri ile cinsiyetlerinin,
akademik başarı ve kariyer planlamasına nasıl katkı sağladığı açıklanmaya çalışılmaktadır.
Anketle toplanan verilerin analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan bulgulara göre, kadınlar
erkeklerden daha da amaçlı bir biçimde kariyerlerini planlamaktadır. Bu sonuca ek olarak,
mezun grubun sadece cinsiyeti değil aynı zamanda kişilik özellikleri ve kariyer
motivasyonun da akademik başarı ve kariyer planlaması üzerine önemli bir rol oynadığı
tespit edilmektedir.
Arık ve Seyhan’ın (2016) incelemesinde Gümüşhane Üniversitesi Fen-Edebiyat,
Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde son sınıfta öğrenimine devam eden
öğrencilerin teknoloji farkındalığının ve gelecekten beklentilerinin kariyer planları üzerine
etkisinin varlığı analiz edilmektedir. İnceleme sonucunda, öğrencilerin gelecekle ilgili
beklentileri ve teknoloji açısından farkında olmaları, kariyer planlamasını pozitif ve anlamlı
yönde etkilediği tespit edilmektedir.
Aynı zamanda Büyükyılmaz, Ercan ve Gökerik’in (2016) çalışmasında, Karabük
Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinin kariyer planlamasında; bölümler arası ve
demografik özellikler açısından farklılık olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu bağlamda
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araştırma için anket aracılığıyla 247 öğrenciden veri toplanarak T-Testi ve ANOVA analizi
yapılmaktadır. Araştırma sonunda, öğrencilerin demografik özelliklerinin kariyer
planlamasını etkilemediği saptanırken öğrencilerin eğitimlerini farklı bölümlerde
sürdürmelerinin etkilediği ortaya çıkmaktadır.
Ahmed ve diğerlerinin (2017) çalışmasında, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kariyer
seçim kararlarını etkileyen faktörleri incelenmektedir. Yazarlar, öğrencilerin kariyer
seçimlerinin kendi amaçları ile ilgili olması ve kariyer seçimleri ile amaçların kolaylığı,
finansal sonuçları ve iş fırsatları arasında ilişki olmadığına istinaden dört hipotez
oluşturmakta ve bu hipotezleri test etmektedir. 120 İşletme öğrencisi ankete cevap vererek
çalışmaya katılmaktadır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin kendi amaçları ile ilgili olması
kariyer tercihini en çok etkilerken finansal sonuçlar, amaçların kolaylığı ve gelecekteki iş
fırsatları en az etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin kişiliklerinin, mali durumlarının ve
danışmanlık kurumlarından verilen bilginin doğruluğu öğrencilerin kariyer seçimi üzerine
etkisi bulunmaktadır.
Böylece yukarıdaki çalışmalara bakıldığında, bireyler her dönemde (bebeklik ve sonraki
dönemlerdeki çocuklar; önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler; mezun öğrenciler;
holdinglerde ve bankalarda çalışanlar gibi) kariyerlerini planlamakta, geliştirmekte ve
yönetmektedir. Ayrıca bireyler kariyerlerini etkileyen birçok unsurla karşılaşmaktadır.
Özellikle Yılmaz ve diğerlerinin (2012) ve Akdemir ve diğerlerinin (2015) çalışmalarında
meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlaması araştırmaları, bu çalışma için bir
çerçeve oluşturmaktadır. Çünkü Yılmaz ve diğerlerinin (2012) ve Akdemir ve diğerlerinin
(2015) çalışmalarında ele aldıkları meslek yüksekokulu programlarının dışındaki
programlar, bu çalışmada ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, bir meslek
yüksekokulundaki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm
ve Seyahat Hizmetleri ve Şarap Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerinin kariyer
planlaması ve motivasyon algılarını incelemek ve analiz etmek amaçlanmaktadır.
3. Araştırma Yöntemi
Çalışmanın bu bölümünde, örneklem yöntemi ve büyüklüğü, veri toplama ölçeği, çalışmanın
amaç ve soruları ve çalışmada kullanılan araştırma yöntemine değinilmektedir.
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3.1. Örneklem
Çalışma örneklemi, Dornyei (2003) ve Creswell’in (2012) incelemelerinde belirttiği üzere
seçkisiz olmayan örnekleme çeşitlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi (convenience
sampling) ile saptanmaktadır. Bu yöntemde, zaman ve işgücü gibi maddi kaynak
yoksunluğundan dolayı sınırlılıklar olması araştırmacıların ulaşabileceği katılımcılar ve
istekli katılımcılar bu örnekleme dahil edilmektedir. Bu çalışmada uygun örnekleme
yöntemine göre belirlenen örneklem bir Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Şarap
Üretim Teknolojisi programlarında eğitim ve öğrenimini sürdüren öğrencilerden
oluşmaktadır.
Meslek yüksekokulundaki dört programda aktif bulunan öğrencilere yüz yüze 210 adet
anket dağıtılmakta ve bu anketlerden 112 ankete sağlıklı cevap verildiği tespit edilmektedir.
Anketlerden gelen cevapları doğru ve sağlıklı yorumlamak için Özoğlu’nun (1992)
çalışmasında belirttiği üzere, ankete geri dönüş oranının %40-%60 arasında olması
gerektiğidir. Bu çalışmadaki ankete geri dönüş oranı %53.3 olarak tespit edildiğinden
cevapların yorumlanması uygun bulunmuştur.
3.2. Veri Toplama Ölçeği
Çalışmadaki araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmaktadır. Akdemir ve diğerlerinin
(2015) çalışmasında verileri toplamak için oluşturmuş olduğu ankette bazı değişiklikler
yapılarak bu araştırmaya adapte edilmektedir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmede kullanılan 4 soruyu
kapsamaktadır. İkinci bölüm ise katılımcıların kariyer planlaması ve işe olan motivasyon
algılarını belirleyebilmek amacıyla 20 soru içermektedir ve bu anket 5’li Likert ölçeği baz
alınarak hazırlanmaktadır. Likert ölçeği (5) Kesinlikle Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3)
Kararsızım, (2) Katılmıyorum
ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum
şeklinde
sınıflandırılmaktadır.
3.3. Araştırma Amacı ve Soruları
Ülkemizde bugüne kadar öğrencilerin kariyer planlaması ve onları etkileyen unsurlar ile
ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları: Akdemir ve diğerleri (2015)
çalışmasında iki üniversitedeki meslek yüksekokulu öğrencilerin kariyer planlaması ve
motivasyonları arasında farkın varlığını analiz etmekte, Kula ve Adıgüzel (2015)
çalışmasında lisansüstü öğrencilerin kariyer planlamasını etkileyen unsurları tespit etmekte,
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Büyükyılmaz ve diğerleri (2016) çalışmasında İşletme fakültesinde bulunan işletme,
Girişimcilik, Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümlerdeki öğrencilerin kariyer planlaması
hakkında farklılık oluşturup oluşturmadığı analiz etmektedir. Dolayısıyla yapılan
çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada önlisans öğrencileri ve bu öğrencilerin okudukları
farklı programlar ele alınmaktadır. Böylece araştırmamızın amacı, bir meslek
yüksekokulunun Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Şarap
Üretim Teknolojisi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarında eğitimine devam eden
öğrencilerin gelecekle ilgili kariyer planlaması ve işe motive olmasının programlar arasında
farklı algıların oluşup oluşmadığını incelemektir. Araştırmada meslek yüksekokulundaki
farklı program öğrencileri ele alınarak literatüre katkıda bulunulmaktadır.
Araştırma bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır.
➢ Öğrencilerin kariyer planlamasını ve motivasyonunu cinsiyet farklılıkları etkiler mi?
➢ Öğrencilerin kariyer planlamasını ve motivasyonunu üniversiteye geçiş biçimi
etkiler mi?
➢ Öğrencilerin kariyer planlamasını ve motivasyonunu yaş durumları etkiler mi?
➢ Öğrencilerin kariyer planlamasını ve motivasyonunu İstanbul veya başka ilde
yaşaması etkiler mi?
➢ Öğrencilerin kariyer planlamasını ve motivasyonunu eğitimlerine devam ettikleri
program etkiler mi?
➢ Öğrencilerin kariyer planlaması ile motivasyonu arasında ilişki var mıdır?
3.4. Analiz Yöntemi
Bu araştırmada belirlenen amacı gerçekleştirmek için, öğrencilerden anket aracılığıyla
veriler toplanmaktadır. Bu veriler SPSS 20 programında analiz edilmektedir. Programda
betimsel (sıklık, yüzdelik ve ortalama), ve çıkarımsal (T-Testi, Varyans analizi ve
Korelasyon) analizler yapılmaktadır. Analizler sonucu elde edilen bulgular tablolar
yardımıyla yorumlanmaktadır.
4. Bulgular
Araştırmada yapılan testler sonucu ortaya konulan bulgular aşağıdaki tablolar ile
yorumlanmaktadır.
Tablo1’e göre ankete katılan öğrencilerin %41.1 (46 kişi)’i kadın ve %58.9 (66 kişi)’u
erkektir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı

Geçerlilik

Frekans

Yüzde

Kümülatif Yüzde

41.1

Geçerlilik
Yüzdesi
41.1

Kadın

46

Erkek
Toplam

66

58.9

58.9

100.0

112

100.0

100.0

41.1

Analize katılan öğrenciler Tablo 2’ye göre, %26.4’ü sınavsız geçiş sisteminden yararlanarak
ve %73.6’sı ise sınavda belli bir puan elde ederek meslek yüksekokuluna gelmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna Geçiş Biçimi

Geçerlilik

Sınavsız Geçiş
Sınavla Geçiş
Toplam
Eksiklik

Toplam

Frekans

Yüzde

28
78
106
6
112

25.0
69.6
94.6
5.4
100.0

Geçerlilik
Yüzdesi
26.4
73.6
100.0

Kümülatif Yüzde
26.4
100.0

Tablo 3’e baktığımızda katılımcıların yaş dağılımı görülmektedir. Böylece katılanların
%2.7’si 18 yaş ve altında, %70.5’i 19-21 yaş aralığında, %18.8’i 22-24 yaş aralığında ve
%8’i ise 25 yaş ve üstündedir.
Tablo 3. Öğrencilerin Yaş Dağılımı

Geçerlilik

Frekans

Yüzde

Kümülatif Yüzde

2.7

Geçerlilik
Yüzdesi
2.7

18 yaş ve altı

3

19-21 yaş

79

70.5

70.5

73.2

22-24 yaş

21

18.8

18.8

92.0

25 ve üzeri

9

8.0

8.0

100.0

Toplam

112

100.0

100.0

2.7

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre, öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce %63.4’ü
İstanbul’ da ve %33.4’ü ise diğer illerde yaşadığı saptanmaktadır. Bu veri bize, üniversiteye
gelen öğrencilerin çoğunluğunun İstanbul’da yaşadığını göstermektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin Yaşadığı İl Dağılımı
Geçerlilik

İstanbul
Diğerleri
Total
Eksiklik

Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerlilik Yüzdesi Kümülatif Yüzde

71
38
109
3
112

63.4
33.9
97.3
2.7
100.0

65.1
34.9
100.0

65.1
100.0

Yapılan analiz sonucu ankete katılan öğrencilerin %30.6’sı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, %31.5’i Turizm ve Otel İşletmeciliği, %27.0’si Turizm ve Seyahat Hizmetleri
ve %10.8’i ise Şarap Üretim Teknolojisi programında eğitimine devam ettiği Tablo 5’te
görülmektedir.

Tablo 5. Öğrencilerin Eğitimlerini Devam Ettirdikleri Program

Geçerlilik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Şarap Üretim Teknolojisi
Total
Eksiklik

Toplam

Frekans

Yüzde

34
30
35
12
111
1
112

30,4
26,8
31,3
10,7
99,1
,9
100,0

Geçerlilik
Yüzdesi
30,6
27,0
31,5
10,8
100,0

Kümülatif
Yüzde
30,6
57,7
89,2
100,0

Aşağıdaki Tablo 6’da T-testi sonuçları yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, analize
katılan öğrencilerin kadın ya da erkek olmasının kariyer planlaması (t(110)=.839; p=.403) ve
işe motivasyonları (t(106.642)=.788; p=.432) üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
oluşturmamaktadır. Bu da bize, cinsiyete fark etmeksizin tüm öğrencilerin kariyer
planlaması yaptığını ve işe motive olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Öğrenci Cinsiyet Dağılımının Kariyer Planlaması ve Motivasyonları Üzerine
Etkisinin T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın

Erkek

%95
Güvenirlik
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Kariyer
Planlaması
Motivasyon

M
4.02

SD
.535

N
46

M
3.93

SD
.591

N
66

Aralığı
-.125, .308

T
.839

df
110

p
.403

3.63

.443

46

3.54

.771

66

-.138, .319

.788

106.642

.432

Tablo 7’ de öğrencilerin önlisans programlarına sınavla veya sınavsız geçmesi kariyer
planlaması yapmasının (t(104)=.918; p=.361) üzerinde anlamlı bir fark yaratmamaktadır.
Ancak öğrencilerin sınavla ya da sınavsız bir şekilde önlisans programlarına geçmesi işe
motivasyonları (t(104)=2.380; p=.019) üzerinde istatistiksel bir farklılık yaratmaktadır.
Böylece öğrencilerin üniversiteye geçiş biçimi kariyer planlamasını etkilemese de işe olan
motivasyonunu etkilemektedir. Hatta sınavsız biçimde gelenler (M=3.83) işe daha fazla
motive olmaktadırlar.
Tablo 7. Öğrencilerin Üniversitedeki Önlisans Programına Geçiş Biçiminin Kariyer
Planlaması ve Motivasyonlarının Üzerine Etkisinin T-Testi Sonuçları

Kariyer
Planlaması
Motivasyon

Önlisansa Geçiş Biçimi
Sınavsız
Sınavla
M
SD
N
M
SD
4.04 .512 28
3.93 .585
3.83

.652

28

3.49

.641

N
78

%95
Güvenirlik
Aralığı
-.133, .362

T
.918

df
104

P
.361

78

-.056, .619

2.380

104

.019

Tablo 8’de görüldüğü üzere öğrenci yaş dağılımının kariyer planlaması ve motivasyon
üzerine etkisinin belirlenmesi için yapılan varyans analizi sonuçları bulunmaktadır. Bu
sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yaş dağılımının kariyer planlaması
(F(.078,35.702)=.079; p=.971) ve işe motivasyonları (F(.539,47.152)=.412; p=.745) üzerine
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Sonuç olarak, öğrencilerin hangi yaşta olduğu önemli
olmaksızın kariyer planlamasını yaptıkları ve işe motive oldukları görülmektedir. Diğer bir
deyişle bireylerin (bebeklik döneminden itibaren) her yaşta kariyerini planladığı ve işe
motive olduğu öngörülmektedir.
Tablo 8. Öğrenci Yaş Dağılımının Kariyer Planlaması ve Motivasyon Üzerine Etkisinin
Belirlenmesinde Varyans Analizi Sonuçları
Kareleri toplamı df
Kariyer
planlaması

Gruplar arası
Grup içi
Toplam

,078
35,702
35,780

3
108
111

Ortalama
karesi
,026
,331

F

Sig.

,079

,971
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Motivasyon

Gruplar arası

,539

3

,180

Grup içi

47,152

108

,437

Toplam

47,691

111

,412

,745

T-Testi analizinde elde edilen bulgular Tablo 9’ da yer almaktadır. Bulgulara göre, analize
katılanların İstanbul’da veya başka bir ilde yaşaması kariyer planlaması (t(107)=-.275;
p=.784) ve işe motivasyonları (t(107)=-.521; p=.603) üzerine istatistiksel bir farklılık
oluşturmamaktadır. Dolayısıyla katılımcının kariyerini planlamasında ve işe motive
olmasında hangi ilde yaşadığı önemli olmamaktadır.
Tablo 9. Öğrencilerin İstanbul’da veya Diğer İllerde Yaşamasının Kariyer Planlaması
ve Motivasyonu Üzerine Etkisinin T-Testi Sonuçları
%95
Güvenirlik
Aralığı

Yaşadığı İl

Kariyer
Planlaması
Motivasyon

İstanbul
M
SD
3.55 .698
3.97

.609

N
71

Diğer İller
M
SD
3.59 .558

N
38

-.296, 224

T
-.275

df
107

p
.784

71

3.91

38

-.168, .289

.521

107

.603

.500

Tablo 10’da yer alan varyans analizi sonuçlarına göre ise çalışmaya katılan öğrencilerin
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları veya Şarap Üretim Teknolojisi bölümünde okumalarının kariyer planlaması
(F(.413,35.076)=.420; p=.739) ve işe olan motivasyonları (F(.711,45.717)=.554; p=.646)
üzerine etkisi bulunmamaktadır. Anlaşıldığı üzere, öğrencilerin hangi bölümde okuduğu
önemli olmaksızın bireyler kariyer planlaması yapmakta ve işe motive olmaktadır.
Tablo 10. Öğrencilerin Okuduğu Bölümün Kariyer Planlamasına ve Motivasyonunu
Etkilemesi Üzerine Yapılan Varyans Analiz Sonuçları

Kariyer
planlaması
Motivasyon

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası

Kareleri
toplamı
,413
35,076
35,489
,711

df
3
107
110
3

Ortalama
karesi
,138
,328

F

Sig.

,420

,739

,237

,554

,646
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Grup içi

45,717

107

Toplam

46,428

110

,427

Tablo 11’ de korelasyon analiz sonuçları görülmektedir. Sonuçlar bize, öğrencilerin kariyer
planlaması yapması ile iş motivasyonları arasında (r=.424,p<.01) ortalama pozitif yönde bir
ilişki bulunduğunu belirtmektedir.
Tablo 11. Öğrencilerin Kariyer Planlaması ile Motivasyonları Arasındaki İlişki
Kariyer planlaması

Motivasyon

Kariyer planlaması

-

.424*

Motivasyon

.424*

-

*p<.01

Böylece öğrencilerin kariyer planlaması yapması işe motive olmasını olumlu yönde
etkilemektedir.
5. Sonuç ve Tartışma
Kariyer, insanların hayatlarının tamamında kendisi ile ilgili yaptığı mücadelelerin tümüne
denilmektedir. Özellikle günümüzde üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin kariyer
planlaması yapması ve işe motive olması önemli hale gelmektedir. Çünkü ülkemizde
yaşanan işsizlik sorunundan dolayı öğrenciler iş bulmak ve para kazanmak gibi sıkıntılara
girmemek için eğitimleri boyunca kariyer planlama sürecini etkin kullanarak yeteneklerini
ve becerilerini geliştirmektedir. Öğrenciler kariyer planlamalarında web sayfaları ve sosyal
paylaşım sitelerini de kullanmaktadır. Ancak öğrencilerin ilgi alanları, bireysel özellikleri,
öz kimliği ve sosyalleşmesi gibi unsurlar kariyer seçimini ve kariyer planlamasını etkileyen
unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır (Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013: 49).
Ülkemizde meslek yüksekokullarının amacı, öğrencilerin çok kısa zamanda çalışma hayatına
atılmasını sağlamak, gelecekte çalışmayı planladıkları çalışma hayatıyla ilgili istekleri
karşılamayı üstlenmektir (Ahmetoğulları ve Güneş, 2017: 128).
Bu çalışmada amacımız, bir meslek yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Şarap Üretim Teknolojisi ve Turizm ve Seyahat
Hizmetleri programlarında eğitimine devam eden öğrencilerin kariyer planlamasına ve işe
motivasyonuna karşı algılarını saptamak ve programlar arasında öğrencilerin oluşan
algılarını tespit etmekti. Bu amaç doğrultusunda anket aracılığıyla veriler toplanarak ve elde
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edilen bu veriler SPSS 20 programında betimsel (sıklık, yüzdelik ve ortalama), ve çıkarımsal
(T-Testi, Varyans analizi ve Korelasyon) testler yapılarak analiz edildi. Çalışmada yapılan
analizlere göre %5 anlamlılık düzeyinde bazı sonuçlar elde edilmektedir. Bunlardan
birincisi, öğrencilerin %41.1’ i kadın ve %58.9’u erkek olması kariyer planlaması (p=.403)
ve işe motivasyonları (p=.432) üzerine anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Elde edilen bu
sonuç, Akdemir ve diğerlerinin (2015) ve Crişan ve Turda’nın (2015) çalışmalarının
sonucunu onaylamakta yani öğrenci cinsiyeti kariyer planlamada ve iş motivasyonunda bir
farklılık yaratmamaktadır. Ancak bu çalışma sonucu, Gati ve Saka’nın (2001), Patton ve
Creed’in (2001) ve Corr ve Mutinelli’nin (2017) araştırmalarından elde ettiği öğrenci
cinsiyetinin kariyer planlaması ve işe motivasyonları üzerine fark yarattığı sonucu ile
uyumlu olmadığı görülmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlardan ikincisi, öğrencilerin
%26.4’ü sınavsız geçiş ve %73.6’sı da sınavla geçiş biçimiyle üniversiteye gelmesi işe
motivasyonları (p=.019) üzerine anlamlı bir etki bulunmakta ve hatta sınavsız geçiş yapan
öğrencilerin etkileri daha yoğundur. Ancak üniversiteye geçiş biçimleri öğrencilerin kariyer
planlaması (p=.361) üzerine istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmamaktadır.
Çalışmada elde dilen üçüncü sonuç, öğrencilerin %2.7’si 18 yaş ve altında, %70.5’ si 19-21
yaş aralığında, 18.8’i 22-24 yaş aralığında ve %8’i de 25 yaş üzerinde olması kariyer
planlaması (p=.971) ve işe motivasyonu (p=.745) üzerinde farklılık yaratmamaktadır. Bu
çalışma sonucu Ahmetoğulları ve Güneş’in (2017) araştırmasında elde ettiği sonuç ile
benzer olmasına rağmen Patton ve Creed’in (2001) ve Corr ve Mutinelli’nin (2017)
araştırmalarında elde ettiği sonuç ile benzer değildir. Şöyle ki Patton ve Creed’in (2001) ve
Corr ve Mutinelli’nin (2017) araştırmalarında farklı yaşlardaki öğrencilerin farklı kariyer
planlaması yaptıkları tespit etmiştir.
Çalışmadaki dördüncü sonuç, %65.1’i İstanbul’da %34.9’uda diğer illerde yaşayan
öğrencilerin yaşadıkları şehir kariyer planlaması (p=.784) ve işe motivasyonu (p=.603)
üzerine etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç, Fizer’ın (2013) araştırmasında öğrencilerin
yaşadığı yerlerin kariyer planlamasında etkisi olduğu sonucu ile uyumlu değildir.
Beşinci sonuç da, öğrencilerin %30. 6’sı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, %27’ si Turizm
ve Seyahat Hizmetleri, %31.5’i Turizm ve Otel İşletmeciliği ve %10.8’i de Şarap Üretim
Teknolojisi programında eğitimlerine devam etmesi kariyer planlaması (p=.739) ve
motivasyonları (p=.646) ile ilgili anlamlı bir farklılık yoktur. Bu sonuç ile Ahmetoğulları ve
Güneş (2017) çalışmasındaki öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri programların kariyer
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algıları üzerine bir etki yaratmadığı sonucu benzerdir. Ama Akdemir ve diğerleri (2015)
çalışmasında öğrencilerin farklı bölümlerde okuması kariyer planlaması ve iş bulması ve işe
yerleşmesi üzerine farklı etkisi olduğu sonucu ile benzer değildir.
Çalışmada elde edilen son sonuca göre, kariyer planlaması ile iş motivasyonları arasında
orta derecede olumlu ilişki olduğu tespit edilmekte ve bu sonuç Miner ve Crane’nin (1981)
ve Komarraju, Swanson ve Nadler’in (2014) araştırmalarından elde edilen bulgular ile
benzer olduğu görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen bu bulgular literatüre önemli katkıda bulunacaktır. Şöyle ki
öğrencilerin kariyer planlaması ve işe motive olmaları üzerine, sahip olduğu cinsiyetlerinin,
yaşlarının, yaşadıkları illerin, üniversiteye geçiş biçimlerin ve okudukları programların
hiçbir biçimde etkisi bulunmamaktadır. Çünkü üniversite mezuniyetinden sonra öğrencilerin
iş bulması ve para kazanması sıkıntı haline gelmekte ve bu da öğrencileri eğitim süresince
yeteneklerini ve becerilerini geliştirerek kariyerlerini planlamaya ve işe motive olmaya
itmekte ve bu durum da bireyler diğer bir deyişle öğrenciler için önemli olan iş bulmak ve
para kazanmaktır. Dolayısıyla öğrencilerin kariyer planlaması ve işe motive olması için
zamanı iyi yönetmesi, hedefler belirleyerek strateji ve davranışlarını belirlemesi, iş
becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirmesi, uygun kurslara katılarak meslek
performansını ve yabancı dilini geliştirmesi bu çalışma ile tavsiye edilebilir.
Bu çalışma sonuçları, gelecekte yapılacak çalışmalara öncülük edecektir. Çalışmada sadece
meslek yüksek okulları ele alınmakta ama gelecekteki çalışmalarda lise, önlisans, lisans ve
lisansüstü programlardaki öğrenciler ele alınarak kariyer planlama ve işe motivasyon algıları
tespit edilebilir ve aralarında karşılaştırma yapılabilir.
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ÖZBEK TÜRKLERİNİN MİLLİ GELENEKLERİNE GENEL BAKIŞ

Mehmet YÜCE Luiza KHAMRABAEVA
Özet
Özbekler, en eski Türk boylarının biridir. Türkistan coğrafyasında birçok devletin teşkilinde kurucu unsur
olmuşlardır. Bu coğrafyada farklı dönemlerde farklı kültürlerle iletişim içine girmişlerdir. O nedenle çok zengin
tarihi bir geçmişe ve kültürel zenginliğe sahiptirler. Müslüman olduktan sonra da Türk kültürünü İslam değerleriyle
yoğurarak eşsiz bir medeniyet oluşturmuşlar. Bu zenginliğin farkında olan Özbekler atalarından kalan paha biçilmez
kıymette olan bu kültürünü, gelenekler ve örf-adetlerinin önemli bir kısmı günümüz kadar yaşatmayı başarmışlardır.
Türk gelenekleri aynı kaynaktan doğdukları için esas itibariyle tüm boylarda benzer bir yapı arz etmektedir. Özbek
Kültürünün esasını oluşturan geleneklerinin şekillenmesinde ortak Türk kültürünün yanı sıra, tarihsel süreç ve
yaşanan coğrafi durum kendine has özellikleri de etkili olmuştur. Bilindiği üzere doğumdan ölüme kadar insan
ömrünün gelişim sürecinde yer alan örf-adet, merasim ve gelenekler hayatın önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda
milletin sosyo-kültürel yapısını ve inançlarının bir yansımasıdır. Özbek Türklerinin kültürel dokusunu ortaya koyan
ata mirası gelenekleri, Özbek Türklerinin kimliğini yansıtmaktadır. Ortak kültürü en iyi şekilde yaşatmaya devam
eden Özbek Türkleri atalarından öğrendiği bu milli – manevi mirası göz bebeği gibi korumakta ve gelecek nesillere
doğru şekilde aktarma çabası sergilemektedir. .
Anahtar kelimeler: Özbek Türkü gelenekleri, örf-adet, kültür, merasimi.

OVERVIEW OF THE NATIONAL TRADITIONS OF UZBEK TURKS
Abstract
Uzbeks are one of the oldest Turkish tribes. They have been the founding factor in the organization of many states in
the Turkistan geography. Uzbeks lived in this region in interaction with different cultures. Therefore, they have a
very rich historical background and cultural wealth. After becoming a Muslim, they knead Turkish culture with
Islamic values and created a unique civilization Uzbeks who are aware of this wealth, have managed to carry a
significant portion of their invaluable precious cultures from their ancestors to the present day. As Turkish traditions
are born from the same source, traditions have a similar structure in all tribes. Besides the common Turkish culture,
the historical process and geography have been influential in shaping the traditions that form the basis of Uzbek
Culture. As it is known, customs, traditions and traditions, which take place in the development process of human life
from birth to death, are an important part of life. It is also a reflection of the nation's socio-cultural structure and
beliefs. The ancestral heritage traditions that reveal the cultural texture of Uzbek Turks, reflect the identity of Uzbek
Turks. Uzbek Turks preserve the national and spiritual heritage they have learned from their ancestors, like their
pupils, and strive to transfer them to the next generations.
Keyword: Uzbek Turk traditions, Uzbek traditions, Culture, Customary
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1. Giriş
Özbek Türkleri Türkistan coğrafyasının kadim Türk boylarından biridir. Bu coğrafyada uzun
yıllar yaşamış, büyük devletler kurmuş, atalardan miras olarak devraldığı gelenek –
görenekleriyle, iletişim kurduğu toplum ve coğrafyalardan aldığı ilham ve Müslümanlığı
kabulünde sonra İslam’ın ilim merkezi haline gelmesiyle oluşan kültürel değerleri
yoğurtturularak Türk-İslam medeniyetinin kurulmasında öncüllük etmiştir. Bu nedenle tarihi
binlerce yıl eskilere dayanan kültürü, dini ve gündelik yaşamdaki örf adetleri, merasimleri,
bayramları, gelenekleri bulunmaktadır. Bir milleti millet yapan en önemli unsurlar dili, lehçesi,
şivesi, örf ve adetleri içeren kültürel örüntü kültürlenme yoluyla adeta genetik doku gibi nesilden
nesile aktarılarak o milletin kimliğini kalıcı hale getirmektedir. Bu sebeple dil, milletin manevi
mirası olan geleneğin önemli parçasıdır. “Yaprak damardan güç alır” atasözünde olduğu gibi
milletin geleceğini olan gençler atalarından miras kalan geleneklerini ve örf-adetlerine riayet
etmek ve onları kendinden sonraki nesillere aktarmakla yükümlüdür. Bu aktarma süreci millet
kimliğini korumanın zorunlu bir gereğidir. Özbek geleneklerini diğer uluslardan farklı kılan da,
özünde yatan misafirperverlik, hoşgörülük, mütevazilik, dostluk, saygı ve alçak gönüllüktür.
Özbek Türklerinin en güzel özelliklerinden biri de kapısını çalan kim olursa olsun eli göğsünde
misafiri selamlamasıdır. Bu güzellik atalarından onlara kalan manevi bir mirastır. Çünkü Özbek
kültüründe yer alan “misafir atadan da uludur” ata sözü Türkistan coğrafyasının bu milleti
misafirlere verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Eli göğsünde selamlamak ve kafasında her
zaman “doppi” olması Özbek Türklerine özgü en değerli gelenektir.
Özbek gelenekleri ağızdan ağıza efsaneler, masallar, hikâyeler, destanlar, şiirler, nameler,
şarkılar ve hatta ağıtlar aracılığıyla nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Özbekistan’da genellikle yetiştiği ailede görerek öğrenilen gelenekler ve örf-adetler, bir gencin
ailede ne derecede yetiştirildiğini gösteren bir kriter olarak kabul edilmektedir. Geleneklerin bir
okulu yoktur ama sosyal yaşam içinde oluşan toplumsal kurumların hemen hemen hepsi
gelenekleri öğreten gönüllü birer okuldurlar. Geleneği öğrenmenin adımları ilk aileden başlar ve
yaşadığı sosyal çevre içinde kültürel çember genişler. Cemiyetin yaşam tarzındaki değişimler ve
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küresel çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle eskiden var olup şimdilerde yerine getirilmeyen çok
sayıda geleneklerimiz vardır. Bunu da normal olarak kabul etmek gerekir. Zira toplumsal gelişme
ile birlikte kültürel gelişme de kaçınılmaz olur. Bu gelişim bölgeden bölgeye kenten kırsal
kesime göre farklılık arz eder. Mesela atalarımızdan ninelerimizden dinlediğimiz gelenek ve örf
adetlerimizin bazıları kıyı köşedeki köylerde hala yaşatılmaktadır. Esas gelenekler, örf-adetler,
merasimler olduğu gibi yerine getirilmektedir. Burada unutulmaması gereken bir husus da Özbek
Türklerinin uzun dönem Rusya ve SSCB egemenliğinde kalmış olması nedeniyle uğradığı
kültürel zorlanma ve asimilasyondur. Bu dönemde yapılan tüm baskı ve engellemelere rağmen
Özbek Türkü özünü ve geleneğinin önemli bir kısmını koruyabilmiştir.
Bu çalışmada günümüze kadar ulaşmış olan Özbek Türklerine ait gelenekler dört ana başlık
altında toplanarak özet bir şekilde anlatılacaktır. Bu gelenekler ilişkin anlatımlar literatür
araştırması yanında esas itibariyle gözleme dayanmaktadır.
2. Kültür ve Gelenekler
Kültür, insanı hayvandan ayıran ve sadece insana özgü olan bir özelliktir. Kültür bir toplum
diğer toplumlardan ayıran, o topluma has bir takım öğeleri bünyesinde taşıyan, o toplumun
kimlik oluşumunda başat rol oynayan, çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir kavramdır. Diğer bir
ifadeyle ilişkili olduğu toplumun tipik özellikleri belirgin bir şekilde yansıttığı için başkaları
tarafından kolayca fark edilen ilgili toplumun tarihsel süreç ve sosyo-ekonomik yapısının bir
örüntüsüdür. Kültür toplumsal alanın her yerinde kendisini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde
göstermektedir. Çünkü kültür ilgili toplumun bir üyesi olan birey/grupların davranış kalıbını
belirleyen algı, inanç ve değerler bütünüdür. Bu nedenle kültür toplumun dolayısıyla o toplumda
yaşayan bireylerin yaşam biçiminin bir tezahürüdür olup, dil ve gündelik yaşam biçimiyle
nesilden nesile bir miras olarak aktarılmaktadır.
Kültür çok geniş bir kavramdır. Bu nedenle kapsamı belirlemek oldukça zordur.
Annelerimizin bizi uyuturken söylediği ninniden tutun askere gönderirken ya da evlendirirken
söylediği türküye, sofrada ritüelinden tutun toplumsal rollerimizi ifa ederken gösterilen
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davranışlara kadar neredeyse yaşamımızın her kesitinde ve düşüncel yapımızın işleyişine kadar
tüm yaşantımıza bir şekilde dokunmaktadır. Kültür bir taraftan toplumun sanatsal yönü ifade
ederken, diğer taraftan yaşam biçimini, inançları, gelenek ve görenekleri yanında gündelik
yaşamda paylaşılan davranış örüntüleri ve sosyal ilişki kalıplarını tanımlar. Giddens’e göre
kültür, örneğin insanların nasıl giyindiklerini, evlilikle ilgili adetlerini, aile yaşamlarını, iş
ilişkilerini, dinî ritüellerini ve boş zaman etkinliklerini içermektedir1. Ziya Gökalp’e göre,
“Kültür; (hars) bir milletin dinî, ahlaki, hukuki, muakilevi (entelektüel), bedii (estetik), lisani,
iktisadi, fenni (teknik) hayatlarının (yaşantılarının) ahenkli (uyumlu) mecmuasıdır (bütünüdür)2.
Bir millette, yaygın terbiye yoluyla toplumdan kişilere geçen ruh hallerinin toplamına kültür adı
verilir. Meselâ, her milletin konuştuğu samimi bir dili vardır ki, toplumdan kişilere yaygın terbiye
yoluyla geçer. Yine her milletin türkülerinde, koşmalarında kullandığı samimi bir vezni vardır ki,
bu da konuşulan dil gibi, yaygın terbiye yoluyla geçmiş olur. Yine her milletin canlı ve coşkun
bir surette yaşadığı dinî bir hayatı vardır ki, bu da yaygın terbiye yoluyla geçer. Milletin ahlâkî,
estetik duyguları da aynı suretle kişilerde vücuda gelir. Kişi, milletin hukukî ve ekonomik
geleneklerini, sanatını, felsefî ve ilmi eğilimlerini de bu suretle kazanır. İşte bütün bu sosyal
müesseselerin toplamına kültür adı verilir3.

.

Kültür, bir milletin asırlar boyunca oluşturduğu yaşam tarzlarının kodlarını içine alan hafıza
gibidir. Kültür, milletin yüzyıllar boyunca ilgi, algı, tutum ve davranışlarla tezahür eden yaşam
biçimi, maddi ve manevi değerler toplamı olup nesilden nesile bir miras olarak aktarıla gelmiştir.
Tarihi, sanatı, edebiyatı, düğünleri, bayramları, şiirleri, şarkıları, türküleri… ait olduğu milletin
dilinden, gelenek ve göreneklerinden izler taşır. Bütün bunlar o yaşam tarzının göstergesi olarak
kültürün birer unsuru olarak düşünülebilir. Ağıtlarla, ninnilerle, türkülerle… Biz “biz” oluyoruz.
1
2
3

Anthony Giddens, Sosyoloji (Yay. Haz: Cemal Güzel.), Ayraç Yayınları, Ankara, 2005, s.22.
Ziya Gökalp, , Türkçülüğün Esasları, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:3900, Eskişehir, 2019, s.26
Ziya Gökalp, Maarif ve Hars, Yeni Mecmua, C: 2, Sayı : 52 - 13 Temmuz 1918, s. 502-503, Yeni Mecmua Yazıları,
Ötüken Yayınları, İstanbul , 2019, s.433.
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Kültür, bir milletin asırlar boyu yaşanmışlıklarının damıtılmış bir özetidir. Kültür, yeme, içme,
giyim-kuşam, eğlence, iletişim biçimi, sevgi, saygı, inanç… gibi hayatın her safhasında insanı
kuşatan duygu ve düşüncenin yaşama yansıyan hâlidir. Tüm duygu ve düşünceler, dilin
imkânlarının kullanılabilmesiyle başkalarıyla paylaşılır, görünür kılınır, kabul görüp yaygınlık
kazanır. Dahası kast edilen duygu, düşünce ya da tasarıların ötesinde okur zihninde anlam ve
çağrışımlar oluşturabilir4. Bu nedenle gelenekler kültürün bir unsurudur. Gelenekler kültürü
oluşturan ögelerden biridir. Ama kültür de gelenekleri şekillendirir, bütünlük kazandırır. O
nedenle gelenekler ile kültür birbirinden ayrılmaz toplumsal örüntülerdir.
3. Aile İlişkin Gelenekleri
Toplumun en küçük temel sosyal birimi olan aile, evlilik bağı ile bir araya gelmiş erkek
ile temeli atılan, neslin devamının sağlandığı, sosyalleşme süreçlerinin ilk ve etkili bir
biçimde uygulandığı, ana-babalar, çocuklar ve tarafların kan bağı olan akrabalarından
meydana gelmiş ekonomik ve toplumsal bir birlik olarak tanımlanabilir. Her toplumda aileye
önem verilmekle birlikte Özbek Türklerinde diğer toplumlara göre aileye verilen önem daha
fazla olduğunu söylemek mümkündür. Örf adetleri yaşatmak ve bunlara genç nesillere
aktarmak her Özbek ailesinin geleneksel görevidir. Aile günlük hayata karşılaşılacak
geleneklerden tutun gelişimin tüm evrelerinde (doğumdan –ölüme) ortaya çıkan tüm örf
adetleri toplumsal cinsiyet rolüne uygun olarak çocuklarına öğretmek zorundadır. Toplum
çocukların örf ve adetlere hakimiyet ve bağlılık durumuna göre aileyi değerlendirir, kıymet
verir ve bazı toplumsal işlevlerde bunu kriter olarak dikkate alır.
Özbek Türklerinin doğumdan ölüme kadar olan sürece ilişkin çeşitli ve zengin
gelenekleri vardır. Bu nedenle söz konusu geleneklerini talim ve terbiyesi öncelikle ailede
başlamaktadır. Büyüklere saygı küçüklere de izzet göstermek temel geleneklerden biridir.
Genellikle Özbek Türklerinde çocuk terbiyesini dede ve ninelerim üstlenir, öğütler verir,
efsaneler masallar anlatır, geçirdiği hayat tecrübelerini paylaşır. Geleneksel olarak Özbek
4

Ali Göçer, Dil-Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, No.729, s. 50-51.
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Türkleri, nine, dede, baba, anne ve dört beş çocuktan oluşan geniş aileler halinde müstakil
bahçeli evlerde ikamet etmektedirler. Böyle bir aile ortamında yetişmiş olan kişiler doğal
olarak geleneklere bağlı, örf-adetlerini bilen, manevi değerlere sahip olur. Diğer bir ifadeyle
kültürel kodları aile ortamında oluşaarak kültürlenme sürecine hızlı başlar. Bu yapılanma
Özbek toplumunda saygıyla karşılanır ve cemiyette otorite kazandırır. Gelenekleri bilmek
kadar usulüyle yerine getirmek de önemlidir. Özbek Türklerinin en bilindik özelliklerinden
biri misafirperverliktir ve misafirperverlik denince akla ilk gelen çay geleneğidir. Gelen
misafire bir piyola5 çay vermeden uğurlanmaz. Çay özellikle yeşil çay ekmek ve tuz kadar
değerlidir ve misafire çay sunulması ona olan saygı göstergesidir. Atadan miras bir diğer
önemli aile geleneği ise başlık (döppi) ve bel bağıdır (belboğ). Başlık “başın aman bolsun”
diye takılırken, bel bağı da “belin sıkı olsun” diye bağlanır. Bel bağı ve başlık Özbek
Türklerinin en önemli özelliğidir. Bir diğer önemli gelenek selamlamaktır. Erkekler de
bayanlar da eli göğsünde hafif eğilerek selamlaması Özbek Türklerine has özelliktir. Ayrıca
aile büyüğü veya aksakal konuşurken konuşması bitene kadar eli göğsünde beklemek saygı
göstergesidir. Binlerce yıl geçmesine rağmen hiç değişmeyen bu gelenekler Özbek Türkleri
nerde olursa olsun diğerlerinden ayıran özgün bir özelliktir.
3.1. Beşik Toy
Eskide olduğu gibi günümüzde de Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk boylarında
doğum, yeni bebeğin dünyaya gelmesi çok büyük şenlikle kutlanmaktadır.

Aileye yeni

katılan üyenin şerefine büyük toylar
verilmektedir. Toya gelen herkes bebek
için hoş geldin hediyesi getirmektedir.
Yeni doğmuş bebeğe ad vermek de
merasimle olur. İmam ya da aksakal
öncelikle ezan okur ve ardında bebeğin

5

Piyola, çini yuvarlak küçük kasedir, misafire geleneksel olarak pamuk çiçekli işlemesi olan çini kasede çay sunulur.
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kulağına ad üç kere söyler. Törenin ardında da ziyafet verilir. Dinini ve ismini unutmaması
amacıyla yerine getirilen bu örf en eski geleneklerden biridir. Yeni doğmuş bebeğin olduğu
eve 40 güne kadar zaruri olmadıkça misafir gelmez. Bu geleneğin adı “çilla” (kırk) denir.
Yani kırkı çıkana kadar bebeğin olduğu odaya yabancı biri giremez, bu geleneğin hem
hijyenik hem de dini açıdan önemi büyüktür6. Kırk günlük süreçte anne de bebek de çok iyi
bakılması gerektiğini, oda temiz tutulmasını ve tüm hijyen kurallarına uyulması gerektiğini
bin yıl önce ulu üstat İbn Sina yazılarında belirtmiştir. Özbek Türklerinin milli geleneklerinin
içinde” beşik toy” önemli bir yer alır. Özbek aile geleneklerinden biri olan beşik toy bebek
doğduktan sonra aileler ortasında bir tarih belirlenerek gerçekleştirilir ve toya akraba ile
komşu aile yakınları davet edilir. Ustalıkla milli desenlerle süslenmiş olan beşik meyveli
ağaçtan yapılmaktadır. Diğer merasimlerden farkı beşik toya sadece bayanlar davet edilir.
Genellikle beşik toy ailenin en büyük evladı için yapılır ve çok haşmetli şekilde kutlanır.
“Beşik toy Türkistan’ın birçok bölgesinde aynı şekilde ifade edilmesine rağmen şive
farklılıkları sebebiyle diğer ifadeler de kullanılmaktadır. Örneğin, Buhara’da “Govora
bandon-beşiğe bağlama” diye ifade edilirken, Harezim’de “Buvak yiğiliş-beşik toy” ifade
kullanılmaktadır7. Beşik toyu merasiminde kızın annesi beşik alır, beşik çiçek ve
oyuncaklarla süslenir, ekmek, katmer, çeşitli börekler ve tatlılardan oluşan sepetler8
arabalara9 konur, saz, ney, davul, zurna eşliğinde bebeğin olduğu eve kadar gider. Amaç

Mahmud Sattor, Özbek Udumları, Çolpon naşriyoti, Taşkent, 2007, s. 12
Özbekiston Nomoddiy Madaniy Merosi, 3-soha, Camiyatnın urf-odatları, marosimları va bayramları, http://ich.uz/uz/ich-ofuzbekistan/national-list/domain-3/376-beshik-toy
8
Sepet Özbeklerde yaygın kullanılan dallardan yapılmış kocaman daire şeklindedir ve geleneklerin hepsinde ekmek ve katmer
bu sepetlerle götürülmelidir.
9
Eskiden at arabalarıyla götürülürdü. Şimdilerde otomobil veya diğer taşıma araçlarıyla
6
7
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bütün mahalleye bu şekilde bilgi vermek ve toya davet etmektir. Gelen saygın misafirlere
tön10 giydirilir ve niyeti ve dileklerinin ak olması timsali olarak yüzlerine ak un serpilerek
sofra kurulu otağı veya evlere davet edilir. Bir diğer odada ise yeni gelen beşiğe bebeği
bağlama merasimi icra edilir. Bebek beşiğe yatırılmadan önce yastığının altına bıçak ve
ekmek (kulça) konur; ekmek – bereket, bıçak – güç demektir. Bunun dışında yörelere göre
farklı şeyler konulduğu da olur. Mesela Luiza’nın beşiğine bozkurt tırnağı konulmuş, bu da
bozkurt gibi olması temenni edilmiştir. Kimilerinin beşiğine ayı, kimilerin beşiğine ise kartal
tırnağı konulmakta ve hepsinin bir anlamı mutlaka vardır. Bebek beşiğe bağlandıktan sonra
dualar edilir ve alla11 söylenir. Merasim başından sonuna kadar sazlar ve neyler susmaz
türküler, şarkılar ve şiirler okunur. Merasim bölgeden bölgeye farklılıklar içeriyor olabilir,
kimi yerlerde halfa kadınlar çağırılır ve onların söylediği tarihi efsaneler rivayetler dinlenir,
kimi bölgelerde mısırdan yemekler yapılır. Çünkü mısır Özbek Türklerinde çok çocuklu
olmasını yani geniş aileyi temsil eder. Beşik Türk geleneğinde kutsal sayıldığı için asla
atılmaz, nesilden nesile aktarılır. Ataların yattığı beşikte yatmak aynı zamanda onlar gibi
soylu olması açısından önemli sayılmaktadır. Milli tasavvura göre bebek için iki şey çok
önemlidir. Anne sütü ve ninni. Bu
sebeple her genç kız küçük yaştan ninni
söylemeyi
anneler
arzularını,
öğütlerini,

öğrenmektedir.

Ninnilerde

hislerini12;

dertlerini,

tüm

isteklerini,
sevgisini,

acılarını,
özlem

ve

hasretlerini dile getirmektedir.

10
11
12

Özbek milli kıyafetidir, uzun, işlemeli veya atlas kumaşından yapılır. Dış giysi olarak kullanılır.
Alla-ninni, genellikle öğüt içeren özellikte olur.
Mahmut Sattor, a.g.e., s. 14
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Alla

Ninni

Alla aytay, jonim bolam,

Ninni söyleyeyim sana canım çocuğum

Quloq solgin, alla,

Kulak as, ninni.

Shirin allam tinglab asta,

Tatlı ninni dinleyerek sakince,

Uxlab qolgin, alla.

Uyuyakal ninni,

Yuzlaringga tomgan suvga,

Yüzüne damlayan suya,

Hayron bo’lma, alla-yo,

Şaşırma, ninni

Baxtimga sen katta bo’lgin,

Bahtım için yaşa

Xazon bo’lma, alla.

Harap olma, ninni.

Istiqboling porloq sening,

İstikbalin parlak senin

Jajjiginam, alla-yo,

Miniğim, ninni

Baxtimga sen katta bo’lgin,

Bahtım için yaşa

Xazon bo’lma, alla.

Harap olma, ninni

Sevganimdan yodgorimsan,

Sevgilimden hatırasın

Oltin qo’zim, alla-yo,

Altın kuzum ninni

Men sho’rlikday to’kilmagin,

Ben biçare gibi dökülme

Ko’rar ko’zim alla.

İki gözüm ninni.

Kaynak: Abdulaziz, alla haqıda, http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5028.0 (E: 14.=4.2020)
3.2. İsmi Şerif
Dünyadaki tüm varlıkların canlı veya cansız bir ismi vardır. İsim varlığın özelliğine
ehemmiyetine göre verilmektedir13. İnsanoğlunun da huyuna kişiliğine göre isim vermek bir
gelenektir. Anne ve babanın en önemli görevlerinden biri de evladına uygun şekilde isim
koymaktır. Genellikle Özbek Türklerinde isim bebeğin hangi soydan geldiğine, sülalenin kaçıncı
evladı olduğuna, hangi boy mensubu olduğuna, doğum yeri veya doğduğu vakit, vücudundaki
herhangi bir ayrıcalık olup olmamasına veya başka özelliklerine göre ya da Kitap14a bakılarak
13
14

Mahmut Sattor, a.g.e. s.15
İsim verilirken genellikle Kuranı Kerimden faydalanılırdı.
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isim verilmiştir. Kitaptan isim verilmesinin nedeni, Allah belalardan korusun, yolunu açık etsin,
ömrü uzun olsun, Allah’ın merhameti üzerinde olsun içindir. Tanrıverdi, Allahverdi, Resül gibi
isimler buna birer örnektir. Doğduğu mevsime göre; Nevruz, Bayram, Bahar, vb. isimler,
vücudundaki özelliklere göre; Haldar, Artık, Sünnet vb. isimler, ay ve güneş gibi parlak olsun
diye Aygül, Ayperi, Mnevver, vb. isimler, gül ve çiçekler gibi güzel olsun diye Nergis, Gülrana,
Gülperi vb. isimler verilmektedir15. Tarihte hanlar babalarının veya atalarının ismini evlatlarına
vererek atalarının isimlerini yaşatmışlardır ve günümüzde de bu geleneği yerine getiren aileler
mevcut. İsimlerle ilgili bir diğer geleneğimiz ise takma isim (tahallus) olup, geçmişte ünlü
yazarlarımız bu isimlerle eserlerini yazmaktaydı. Örneğin, Abu Reyhan, Beruni ismindeki Beruni
takma adının anlamı – çöl veya köy, yani köylü veya çöllü anlamını taşımaktaydı. Saf Türk
isimlerini vermek de artık gelenek haline gelmiştir. İsim vermek aile büyüklerinden birinin veya
mahalle aksakalının görevidir. İsim belirlendikten sonra imam ezanla birlikte bebek ismini
kulağına okur.
3.3.Sünnet Toy
Ailevi geleneklerden bir diğeri “hatna toy” veya “oğlan toy”dur. Bu merasimin geçmişi çok
eskilere dayanmaktadır. Türk geleneklerinde bu merasimin yerine getirilme sebeplerinin en
önemlisi “İslam sünnetini yerine getirmek”tir16. Genellikle bu örf adet çocuk 3-5-10 yaşlardayken
yapılır. Toya genellikle mahalle büyükleri, imamlar, aile büyükleri davet edilir ve hatim indirilir.
Hatim sonrası millete aş (pilav) dağıtılır. Toya katılan misafirler avlulardaki kilim ve halılarda
oturarak aşı yerler. Aştan sonra sazlarla şarkılar söylenir, gazeller okunur, güreş ve kök börü
oyunları düzenlenir. Sünnet çocuğu süslenmiş at veya tay üzerinde gezdirilir. Akabinde e özel
odaya alınır, sünnet ettirilir. Sünnet esnasında çocuğa külça17 ısırttırılır. Bu hem bereketi temsil
eder, hem çocuğun fikri dağılmasını sağlar diye yapılır. Sünnet toyu genellikle fazla harcama

15

16
17

Mahmut Sattor, a.g.e., s. 16
Arxiv.Uz, Özbek Milli Ananaları arosimları, https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/milliy-istiqlol-g-oyasi/o-zbek-milliy-ananalari-marosimlari (01.06.2020)
Külça-ekmek tandırda yapılan daire şeklindeki ekmektir. Çocuklar için yapılan külça normal ekmekten biraz küçük olur,
ısırması kolay olsun diye.
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yapmadan, yiyecekleri israf etmeden, mütevazı bir şekilde yapılması gerekmektedir18. Hz.
Muhammet hadislerinde de belirtildiği gibi oğlan toyunda
sadece “is”19 çıkarmak yeterlidir. Fakat abartılı şekilde
haşmetli düğün yapanlar da yok değil. Eskiden sünnet
etme işini berberler veya mahalle imamları yaparken
şimdilerde uzman doktorlar yapmaktadır. Sonrasında
dualar edilir ve çocuğu yattığı odaya gelenler hediyelerin
yanı sıra çocuğun başucuna metal para bırakırlarmış.
Bereket ve sermayeyi temsil eden paralar aynı zamanda
çocuğun artık ailenin erkeği olduğunu bildirmekteydi. Toy
akşamı koca ateş yakılır ve etrafında türlü oyunlar oynanır.
Bu merasimde diğerlerinin aksine genellikle erkekler
ağırlıklı

iştirak

eder.

Özbeklerin

inanışına

göre

Müslümanlık ’ta oğlan babasının çocuğuna karşı üç borcu var: oğlanı sünnet ettirmek, ilim ve
hüner öğretmek, evlendirmek ve müstakil evi olmasına destek vermektir. Tüm bunlar insanın
kemale ermesi için önemlidir. Kamil insan olmasını sağlayan unsurların başında gelenekler
gelmektedir.
3.4. Muçal Toy (Yaş Toyu)
Muçal toy genellikle çocuğun ergenliğe geçiş çağında yapılan merasimidir. Takvimde yer
alan hayvanlarla simgelenmiş 12 yıllık hayvan takvimindeki senelere göre yapılan toydur. Muçal
takvimine bakılarak yapılan muçal toy geleneklere göre her 12 yılda yapılırdı. Genellikle muçal
toyları Nevruz bayramı ile birlikte kutlanır. Ayrıca ilk muçal toyu yani çocuğun 12 yaşı
doldurması büyük kutlamalar şeklinde yapılır. 12 yaşını doldurmuş olan çocuklar Nevruzda
beyaz kıyafet giyerek bayrama katılırlardı. Muçal toyu olduğu bu şekilde anlaşılırdı. Muçal toyu
olan gençler genellikle yaşıtlarına külça üstünde biraz tuz ve tatlılar dağıtırdı. Ekmek ve tuz
18
19

M. Sattor, a.g.e., s. 21
İs – duman, yani mutfaktan yükselen duman, yemek kokusu, imkanlarına göre herhangi bir yemeği yapmak
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bereketi ve masumluğu simgelerken dağıtılma sebebi siz de bu yaşı görün temennisiyle birlikte
toyu duyurma anlamına da gelir. Diğer toylarda olduğu gibi bu toyda da aş dağıtılır. 70 yaşındaki
büyükler dua eder. Bazı bölgelerde ise muçal toyunda ya kırmızı kurdele takılır ya da kırmızı
kıyafet giyilir. Bu da ergenliğe atılan ilk adımı simgeler.
3.5. Asker Uğurlama Merasimi
Özbeklerde askerlik ve askere uğurlama en önemli merasimleri de diğer merasimler gibi
görkemli yapılır. Normalde toy şeklinde şenlikle kutlanılan bu gelenek ikinci dünya savaşı
sonrası değişmiş, hüzünlü bir uğurlama halini almış. Çünkü hala da birçok evin duvarında
ısırılmış külça vardır. Bunun da sebebi eskiden askere uğurlanırken askere ekmek ısırttırılırmış ve
ekmek bayatlamadan gelsin diye temenni edilirmiş. Asker gelene kadar o külça duvarda asılı
dururmuş. Askerin beline atlastan bel bağı veya kuşak mutlaka bağlanır ve “oy borib omon qayt”
“ay gibi git ay gibi dön” denirdi. Burada kastedilen ay “tam yuvarlak ay” onun gibi tam dön
eksilmeden anlamındadır. Merasime ailenin yakın çevresi, akrabalar, aile büyükleri katılır. Özbek
merasimlerin vazgeçilmezi aş yenir, dualar okunur, askerlik anıları paylaşılır. Asker uğurlama
aşı olduğu gibi tezkere aşı da vardır. Askerden dönünce büyük kutlama yapılır, koyun kesilir,
millete aş dağıtılır, fakirlerin karnı doyurulur. Asker sağ salim döndü diye şükran niyetinde
yapılan bu merasim Özbek törelerinin vazgeçilmez ritüellerinden biridir.
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3.6. Nikah ve Düğün
Özbek geleneklerinde nikah ve düğün tıpkı masal ve efsanelerde söylenildiği gibi 40 gece 40
gündüz devam eder. Tabiatı itibariyle Özbek insanları çok neşelidirler. Özellikle Özbek kadınları
çok narin ve cilvelidir. Özbek Türkçesi
de şiir ve müziğe çok uyumludur.
Normal konuşmada bile sanki şiir
okuyormuş

gibi

bir

ahenk

bulunmaktadır. Bu nedenle Düğün ve
folklar

Özbeklerin

vazgeçilmezidir.

Nikâh ve düğün oldukça uzun bir zaman
alır. Çünkü nikah ve düğüne ilişkin o
kadar çok örf-adet vardır ki, onları
yerine getirmek için uzun bir zaman ve büyük bir çaba gerektirir. Tarihten günümüze kadar
gelen bazı geleneler unutulmuş veya bazıları değiştirilerek günün şartlarına uyarlanmıştır.
Ninelerin anlattığına göre eskiden Özbek düğünleri ve düğüne ilişkin örfler daha farklıymış.
Eskiden sadece görücü usulü evlendirilir ve sadece dini nikah kıyılırmış. Fakat kız çıkarma, gelin
selamı, yüz açma, damat ziyafeti gibi gelenekler yerine getirilirmiş. Günümüzde görücü usulü
evlilikler tamamen son buldu denilemez, çünkü bu usul bazı çünkü bu usul toplum tarafından
benimsenmiş ve uzun bir süre uygulanmıştır. Bu nedenle Özbek geleneğin bir parçası olarak bazı
bölgelerde hala bu şekilde evlilikler yapılmaktadır. Aslında birçok gelenek bir birine bağlıdır.
“Uy kördi” yani “ev görme” diye bilinen örf adet hala mevcuttur. Aslında burada damat adayının
yakınları evi değil kızı görmeye gitmektedirler. Bununla birlikte Özbeklerde gelin tarafının ailesi
önem arz etmektedir. İyi ve köklü bir aileden gelin almak isterler. Erkek tarafının bir yakın
akrabası yanında birkaç kişiyle misafirliğe gider, o bahaneyle kızlarını görür20. Çünkü Özbek
geleneklerinde çayı evin kızı ikram eder. Bunun dışında evin temizliği ailedeki samimiyet
20

Arxiv.Uz, Özbek Milli Ananaları arosimları, https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/milliy-istiqlol-g-oyasi/o-zbek-milliy-ananalari-marosimlari (01.06.2020)
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gözlemlenir. Kız görme merasimiyle başlayan geleneğin ardından kız isteme âdeti yerine getirilir.
Kız isteme genellikle 3 aşamada gerçekleştirilir. Yani kız evine 3 kez istemeye gidilir. Bu da kızı
varın nazı var atasözünü doğrulamaktadır. İlk istemede hemen kız verilmez, düşünmek için
zaman istenir. Özbek geleneklerine göre ilk kez istemeye gidildiğinde erkek tarafın annesi halası
veya teyzesi avluya girer girmez süpürgeyi eline alır ve süpürmeye başlar. Bu da hizmet etmeye
geldik, kızınızı almadan gitmeyiz anlamına gelir. Genellikle istemeye hitabeti iyi olan söz ustası
ve ikna kabiliyeti yüksek olan aile yakınları götürülür. Kız taraf cevabı olumlu veya olumsuz
olduğunu gösteren bazı simgesel gelenekler mevcuttur. Örneğin, kızını vermek istemiyorsa gelen
misafirlerin ayakkabılarını ters çevirme veya ayakkabıya su doldurma ve hatta getirdiği hediye ve
ikramları geri verme vb. hareketler kızlarını vermek istemedikleri anlamına gelmektedir. Kız
istemeye gidilirken sepete 7 patır21 çeşitli tatlılar ve aile büyüklerine tön götürülür. Bu gelenek
bölgelere göre değişebilir ama ekmek mutlaka götürülür. Ekmeğin geri çevrilmesi olumsuzluk,
yedi ekmeğin birinin kırılmış olması ise rıza alametidir. Eğer cevap olumlu ise ikinci kez
istemeye gidilir. Bu sefere kız istemeye aile büyükleri gider ve tekrardan rıza alınır, kıza küpe
takılır. Özbeklerde yüzük yerine küpe takılır. Altın küpe artık birine aitliği, yerel ifadeyle sahibi
olduğunu bildirir. Günümüzde yüzük yerine bilezik ve yüzük ya da takım halinde takılar
takılmaktadır. Üçüncü kez istemede
iste aile büyükleri kız evine gider,
orada Fatiha okur, dualar edilir, kızın
başına beyaz örtü bağlanır ve nikah
tarihi belirlenir. Üçüncü istemeye
genellikle damat adayı da katılır. Bu
merasime “Fatiha Toyu” da denir.
Fatiha

toyunda

erkek

tarafın

getirildiği sepetteki ekmek kırılır, bu
da her şeyin kesinleştiği anlamına gelir. Fatiha toyu ertesi hemen düğün hazırlıklarına başlanır.
21

Büyük yuvarlak ve çörekotuyla süslenmiş tandır ekmeği.
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“Maslahat oşi”, bu gelenek akrabaların bir araya gelerek düğün için yapılması gereken masraflar
hesaplanır ve aile yakınları arasında paylaştırılır. Bunun ardından “körpa soldi” yani gelin çeyizi;
yorgan, yastık ve minder dikişi için kadınların bir araya gelerek hazırlık yapmasıdır. Buna “kız
aşı” da denir. Atlas kumaştan yapılan minderler içine pamuk doldurularak sandık üzerine dizilir.
Şarkılar, türküler eşliğinde minderler dikilirken bir tarafta da aş yapılır dağıtılır. Minder ve
yastıkların milli kumaştan yapılmış olması çok önemli. Bu gelenek yıllardır aynı şekilde devam
ettirilmektedir. Gelin çeyizinde genellikle atlas kumaştan yapılmış yastık, minder, yorgan ile
birlikte gelin giysilerinin de neredeyse tamamı atlastan dikilir. Düğün gününe kadar dünürler
karşılıklı olarak bir birlerine sepet yollarlar, sepetlerde milli yemekler, tatlılar, börekler, bel bağı,
başörtüleri ve tön yer alır. Düğüne bir gün kala kız taraf da gelin taraf da pilav yapıp millete
dağıtır. Bunun anlamı da evlendiklerini halka bildirmek ve fakirleri doyurmaktır. Pilav dağıtımı
sonrası dini nikah kıyılır. Nikah sonrası mahalle erkekleri toplanır ve düğünde yapılacak pilav
için havuç doğrarlar. Bu geleneğe de “sabzı toğradi-havuç doğrama” merasimi denir. Sabaha
kadar erkekler şiir, şarkı ve türküler eşliğinde pilav için havuç hazırlığı yaparlar. Ertesi gün yani
düğün günü sabahı kız evinde sabah namazı sonrası tüm mahalle büyüklerine /aksakallara etli
haşlama çorbası ikram edilir. Yemek sonrasında aksakallar Fatiha okur dua eder iyi dileklerini
bildirirler. Gelinin yengeleri ve yakın arkadaşları kızı evden çıkarmak için hazırlarlar. Geline
milli kıyafetler giydirilir (genellikle atlas elbise), başına da beyaz örtü22 bağlanır, ardından avluda
bekleyen aile büyükleri önüne çıkarılır. Kız uzatma merasimi işte o an başlar. Fatiha okunur, dua
edilir ve kız helallik almak için önce babasının sonrada annesinin önüne çıkar. Baba kızın
alnından öper ve başına bir ekmek koyar. Bu da evin bereketini gittiğin yere de götür anlamına
gelmektedir. Annesi işe kocaman örtüyle yüzünü örter ve bu örtü damat kızın yüzünü açana kadar
öyle kalır. Eskiden damat tarafı gelini almaya at arabalarıyla gelir, kız ailesiyle vedalaşınca kızı
omuzlayarak arabaya kadar götürülürdü. Şimdilerde de bazı bölgelerde hala gelin evinden
damadın omuzunda çıkarılır. Gelin damadın evine sazlar, zurnalar eşliğinde giriş yapar ve ateş

22

Beyaz örtü namusu ve iyi niyeti simgeler
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etrafında döndürülür. Gelin damat evinin kapısından girince evin en küçüğü yere şeker23
serpiştirir. Sonrasında gelini ayrı odaya götürür ve oda girişine “payondoz” yani temiz kumaş
serpilir. Bu da hayat başlangıcı bu örtü kadar temiz olsun anlamına gelir. Daha sonra düğün
hazırlıklarına başlanır. Gelinin getirildiği oda, gelinin çeyizleriyle süslenir. Evin bir köşesine örtü
çekilir ve bu “çımıldıq” denir. Damat gelini görmek için çımıldıq’a girdiğinde ninelerden biri
örtüye sarılı aynayı önce damada sonra geline tutar. Bunun anlamı ise, “yaşayacağınız hayat ayna
kadar temiz ve şeffaf olsun, aynada gördüğün eşinle ömür boyu bir yastıkta koca” demektir.
Gelin düğün kıyafetlerinin çımıldıq/örtünün ardında giyer ve yüz örtüsü tekrar kapatılır. Sazlar,
davullar ve zurnalar eşliğinde şarkılar ve türküler sabaha kadar devam eder. Eskiden kız
getirildiği evin köşesindeki çımıldıqtan gelin selamı merasimine kadar çıkmazmış. Fakat
günümüzde düğün elbiseleri giyen gelin ve damat misafirlerin bulunduğu yerde milli yemeklerle
süslenmiş sofrada oturur, akşama kadar düğün merasimini izlerler. Gelinle damat düğün
merasimine katılacaksa, iki tane damadın arkadaşı ve iki tane gelinin arkadaşı olmak üzeri
toplamda dört kişi büyük örtünün dört köşesinden tutar, gelin ve damat örtünün altında başı eğik,
elleri göğsünde, yor-yor eşliğinde sahneye giriş yapar. Genellikle düğün damadın evinin
avlusunda veya evin önünde, milli yemeklerle süslenmiş sofralardan oluşan özel hazırlanmış
sahnede gerçekleştirilir. İki aile büyüklerinin sahnede söz alması ve dua etmesi sonrası tantana
başlar. Milli şarkılar söylenir, dans edilir, çeşitli oyunlar oynanır. Bu oyunlardan biri de “gül
bazm” olup, çiçek kimin elindeyse sahneye çıkar şiir söyler ve gülü başka birine verir. Buna bazı
yerlerde şiir faslı da denir. Düğünün ertesi sabahı gelinin iki yengesi kızın yüzünü örtüyle
kapatarak dünürleri ve misafirler karşısına çıkarır. Bu merasime de gelin selamı denir. İki
yengesi Özbek milli geleneği olan “yor-yor24” söyleyerek ortamı şenlendirir.

23
24

Şeker, dilin tatlı olsun hayatında şeker gibi tatlı olsun anlamına gelir
Milli halk şarkısı, bin yıllar boyu ağızdan ağıza söylenerek bize kadar ulaşmış ulan mirastır, gelin selamında söylenir ve
kayınpederi, kayınvalidesi ve diğer saygın kişiler için teker teker mısralar halinde söylenir, her biri için gelin eğilerek selam
verir
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Qutlugʻ qadamlar bilan kelin kelar yor-yor,
Yaxshi niyatlar bilan salom qilar yor-yor,
Borgan joyi nurga toʻlsin, chaman boʻlsin
yor-yor,
Ushbu salomni xalqim qabul qilsin yor-yor.
Özbek halkının en güzel geleneği olan gelin selamı aslında gelini mahalle ahalisine tanıtmak ve
bu şekilde ilk selamını vermekten ibarettir. Yöresel olarak farklı şekillerde söylenen gelin
selamından kısa bir örnek:
Yeru kökni bor qılgan
İkki yoşni bir qılgan
Salom salom kelin salom
Avval Ollohga salom
Bu şekilde başlayan selamlama metni merasime katılan herkes için söylenir ve gelin eğilerek
selam verir, her ismi söylenen kişi, gelin karşısına çıkar, örtüyü kaldırıp yüzüne bakar ve getirdiği
hediyeyi takdim eder. Son olarak evin küçüklerinden biri koşarak gelir ve gelinin yüzüne
örtülmüş olan örtüyü alıp kaçar, bu merasime de “yüz oçti-yüz açtı” denir. Özbek Türklerinde
düğün gelenekleri sadece bunlardan ibaret değil. Aslında çok sayıda gelenekler bulunmaktadır.
Ayrıca bazı gelenekler bölgesel ve yöresel farklılıklar göstermektedir. Ancak tüm bu gelenekler
birer tarihi mirastır. Düğün sonrası yapılan “quda çaqırıq-dünür daveti”, “kuyov çaqırdı-damat
daveti”, “kuyov oş yemadı25-damat pilav yemedi”, “savat kaytarış-hediyeleşme”, “kuyov qırkı26damat kırkı” gibi gelenekler de yerine getirilmektedir. Netice itibariyle Özbek düğün merasimleri
25

26

Özbek milli geleneklerinden biridir, damadın arkadaşları kızın babasına damadın pilav yemediği iletir ve kız babası damada
bir hediye verir ardından beline bel bağı bağlar
40 güne kadar kız ailesi damat için sabah kahvaltısına birer sepet yollar. Sepetlerde her gün farklı bir milli yemek ve tatlılar
yer alır. Sonradan bu gelenek değiştirilerek 3 güne indirilmiş olsa dahi birçok bölgede aynı şekilde geleneği yerine
getirdikleri görülmektedir.
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kapsamlıdır. Her birinin kendine has anlam ve önemi vardır. Özbek halkının yaşadığı bölgeye,
yaşam şartlarına, yörelerine ve şive farklılıklarına göre farklı isimlerde ifade edilen çok sayıda
gelenek mevcuttur. Fakat bunları tek tek ele almak incelemek emek ve uzmanlık
gerektirmektedir. Umarım ki araştırmacılar bu konuları daha geniş kapsamda ele alıp, incelerler,
3.7. Cenaze Merasimi
Özbekistan’da diğer örf adetlerde olduğu gibi cenaze merasiminde de yerine getirilmesi gerek
yazılı olmayan herkesçe bilinen kurallar ve gelenekler vardır. Merhuma saygı ve itibar göstermek
eski Özbek geleneklerinden biridir. Bunun örneği olarak tarihten günümüze kadar ulaşmış olan
masmavi göklere uzanan kubbeli türbelerde göstermek mümkündür. Özbek geleneklerine göre
merhum İslam dinine uygun şekilde yıkanıp kefenlenir. Beyaz kumaştan yapılan kefen herkes
için aynı şekildedir. Yani zengin fakir aynı kefeni giyer27. Özbekler, “eskiden büyüklerin
kafalarına taktığı sarık anlamı, insan nerde ne zaman ölümü tadacağını sadece Allah bilir. Bu
yüzden insan nerde olursa olsun ani ölümü tadarsa kafasındaki sargıyı kefen niyetinde
kullanılırmış” derler. Merhumun yakını olan erkekler kapı önünde gelenleri karşılarken, yakını
olan bayanlar evin önünde ağlayarak ağıt yakarlar. Cenaze merasiminde erkekler tön (milli
kaftan) giyer, bel bağı bağlar ve başlarına döppi28 giyerken, bayanlar koyu renk elbiseler giyer ve
başlarına da bembeyaz örtü örterler. Merhumu son yolculuğuna sadece erkekler tabutu
omuzlayarak mezara kadar götürür. Kadınlar merhumun defin merasimine katılmazlar. Mahalle
imamı tarafından cenaze namazı kılınır.

Cenaze namazının akabinde imam halka sorar

“Merhumu nasıl bilirdiniz?” halk da “iyi biriydi cennetlik” derler.

Özbeklerde “ölünün

arkasından olumsuz cümle kurulmaz” adeti vardır. Ertesi günü sabah namazı sonrası koyun
kesilir ve haşlama çorba yapılır. Önce aksakallar mahalle büyükleri sonra da konu komşuya
dağıtılır. Kuran okutulur dualar edilir. Bu yüzden olsa gerek halk arasında “herkesin bir gün
mutlaka çorbası yapılır” şeklinde meşhur söz vardır.

27
28

M. Sattor, a.g.e., s. 45
Özbek milli baş kıyafeti siyah kumaş üzerine milli desenlerle beyaz renkteki işlemelerle süslenmiştir.
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4. Doğa ve Dini Bayramlara İlişkin Gelenekler

Bozkırın
toplumu

kadim

olan

bir

Özbeklerin

doğaya ilişkin bir çok örfadetleri

vardır.

Doğaya

ilişkin gelenekler Özbek örf
adetlerinin
eskilerindendir.

en
Her

mevsime ait gelenekler olup bunu yerine getirmek için halkın tamamı merasimlere iştirak etmeye
gayret gösterirler. Özbek geleneklerinde en önem verilen doğa bayramı ise bahar ayların ait
merasimlerdir. Çünkü Orta Asya halkları gibi Özbek Türkleri de baharı, yenilenme, yeşerme ve
tabiatın yeniden canlanma dönemi olarak görür, bereket getirmesi için dua edilir, şenlik
düzenlenir.
4.1. Nevruz
Nevruz29 aslında Orta Asya’da yaşamakta olan Türk toplumlarının en büyük bayramlarından
biridir. Yeni yılın yeni günün başlangıcı sayılır. Nevruz bayramı ve bu bayramda yerine
getirilmesi gereken geleneklerin çok eski tarihlerden günümüze kadar geldiğini söylemek
mümkündür. Örneğin, Kaşgarlı Mahmut’un “Divani Lugati Türk” eserinde çok sayıda halk
şiirleri yer almaktadır. Dolayısıyla Ömer Hayyam’ın “Nevruzname”si de buna bir örnektir. Türk
halkı için önemli bayram sayılan Nevruz için hazırlıklar bir hafta öncesinden yapılır. Buğdaylar
ıslanır, bayram günü yapılacak Sumalak30 için ön hazırlık yapılır. Bayram günü herkes milli
kıyafetlerle parklara, yeşil alanlara ve tepelere çıkar. Milli yemeklerle doldurulmuş sofralar
kurulur ve halkoyunlar düzenlenir, şarkı ve türküler söylenir. Nevruzda hastalar ve yaşlılar
29

Nev-yeni ruz-gün, yeni gün
Eski Türk soyunun her Nevruz bayramında yaptığı, buğday suyuyla yapılan mevsimsel lezzet, geçmişi 3000 yıl öncesine
dayanmaktadır
30
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ziyaret edilir, duası alınır, fakirler doyurulur, yardıma ihtiyacı olan evlere yardım edilir. Nevruz
kutlamalarında “sumalak saylı”, “gül saylı”, kök börü, güreş, ok atma, yumurta tokuşturma, şiir
yarışları, at oyunları gibi oyun ve şenlikler düzenlenir.
4.2. Sumalak Saylı
Sumalak saylı31 bahar ayında yapılan mevsimsel geleneklerden bir diğer önemli olan
merasimdir. Milli bir gelenek haline gelmiş “sumalak” hazırlanır.

Sumalak milli yemeğin

hazırlanışı büyük emek ve iş gücü gerektirir. Bu yüzden Nevruz bayramıyla birlikte bu merasim
de gerçekleştirilir. Bir hafta öncesinden ıslanıp sıcak ortamda bekletilerek yeşillenmesi sağlanan
buğdaydan hazırlanan sumalak, büyük kazanlarda sabaha kadar karıştırılarak yapılır. Uzun süre
karıştırılması gerektiği için gençler sırayla ocak başına geçer, karıştırırken genellikle dilek tutulur
ve dua edilir. Emir Timur döneminde de en önemli merasim olarak bilinen Sumalak büyük
meydanlarda yaylalarda kutlanırmış. Nevruzun en önemli özelliğinden biri de küslerin barışması,
kırgınlıkların giderilmesi ve birlik beraberliği sağlamlaştırmaya vesile olmasıdır. Nevruz, Özbek
Türklerinin iki önemli özelliği olan paylaşmak ve misafirperverliğin de simgesidir. Bayram
gecesi büyük ateşler yakılır ve etrafımda dans edilir, şarkı, şiir, hikaye, efsane, rivayetler söylenir
ve büyüklerden öğütleri dinlenir. Gece boyu karıştırılan Sumalak sabah ocaktan alınır ve bütün
mahalleye dağıtılır. Genellikle ilk kaşık yenildiğinde bir sonraki Sumalak saylına sağ salim
ulaşalım diye dilek tutulur, dualar edilir.
4.3. Kardelen merasimi
Kardelen merasimi Nevruz öncesi kutlanan bir bayramdır. Karların erimeye başlamasıyla ilk
olarak çiçek açan bayır elçisi kardelenler, Özbek halkında büyük kutlamayla karşılanır. Tabiat
ananın yemyeşil olacağı, karların gideceği, yenilenme habercisi olduğu için insanlar coşkuyla
kutlar. Kutlamalar genellikle bağ, bahçe ve dağ eteklerinde yapılır. İlk kardeleni bulan koşarak
herkesten müjde ister. Kardelen merasimi de diğer bayramlarda olduğu gibi milli oyunlar,
şarkılar ve sazlar eşliğinde büyük coşkuyla kutlanır. Kardelenle ilgili şiirler okunur şarkılar
31
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söylenir. En iyi şarkı söyleyene hediyeler verilir.
Aslında doğa merasimler arasında “lale” ve “gül”
merasimleri de kutlanır. Bunlar da tıpkı kardelen
merasimi gibi kutlanmaktadır.
4.4. Ramazan Bayramı
Diğer Müslüman toplumlarda olduğu gibi
Özbekler Türklerinde de Ramazan ayı ve
Ramazan

bayramı

coşkuyla

kutlanır.

Dini

bayram olmasının yanı sıra bu ayda bereket ve
bolluğun ayı olarak bilir. Oruçlar tutulur, dualar
edilir, iftar yemekleri verilir, hastalar ziyaret
edilir. Mukaddes ay olarak bilinen Ramazanda
fakirler doyurulur, durumu iyi olmayanlara
yardımlar yapılır. Mahalledeki küçük çocuklar toplanır kapı kapı gezerek Ramazan şarkısı söyler,
buna karşı ev sahipleri de şeker ve tatlı vererek dua ederler. Ramazan hiç değişmeyen ve her sene
devam eden en güzel geleneklerden biridir.
5. Diğer Gelenekler
Özbek Türklerinin birçok gelenek, merasim ve örf adetleri var. Hepsinin de yeri ve zamanı,
yerine getirilmesi gereken usulleri mevcut. Örneğin, aş (pilav) geleneği bunlardan biridir. Pilav
sadece günlük yiyecek olmayıp, Özbek örf adetlerinin neredeyse tamamında yer almaktadır. Yeni
çocuk sahibi olunca “aqiqa aşı”, sünnet edilince “sünnet aşı”, kız isteme sonrası “fatiha aşı”, kız
gelin olarak gönderilirken “kız aşı”, nikah gecesi yapılan “nikah aşı”, damat davetinde “damat
aşı”, kadınlar bir araya gelerek toplandıklarında “kadın aşı” ve her hafta erkeklerin mutlaka
toplanarak yaptıkları “çayhana aşı” yapılır. Dolayısıyla neredeyse Özbek gelenekleri pilavla
somutlaşmaktadır.. Bunun dışında tüm Özbek ailelerinde ilk aile büyüğü aştan yer sonra diğer
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aile üyeleri yemeye başlar. Eskiden aş sadece bir tane koca tabakta sofranın ortasına konur ve
herkes aynı tabaktan yenirmiş, bu da birliği beraberliği temsil edermiş.
Bir diğer önemli gelenek “haşar”dır. Yardımlaşma anlamına da gelir ve çok çeşidi vardır.
Örneğin, mahallede biri yeni ev inşasına başladıysa bütün mahalle yardımlaşmaya gider.
Düğünlerde de aynı şekilde komşular yardımlaşmak için gurupça gider ev sahibine yardım eder.
Bunun dışında ilk baharda yapılan “haşar” bütün mahalle sokağa çıkar mahalle boydan boya
temizlenir, ağaç dalları kesilir, bahçeler güzelleştirilir, mezarlıklar ve parklar temizlenir.
Özbek Türklerinin en güzel geleneklerinden biri de ziyarettir. Ziyaret, kutsal yerlere
giderek dua etmek, tarihi yerlere gitmek, uzun yolculuktan dönen birine gitmek ve en önemlisi
yaşlı ve hastalardan haber almak üzere yanlarına gitmek demektir. Özbek kültüründe ziyaretin
önemli bir yeri vardır. Özellikle bayram ziyaretleri en sık yerine getirilen geleneklerdendir.
İadeyi ziyaret de halkımız arasında yaygındır. Bunun dışında bayramlarda mezar ziyaretleri
yapılır ki bu da atalarımızdan miras gelenektir. Bir Özbek atasözünde şöyle der: “Dünyadaki en
güzel ziyaretgah – insanın kalbidir”32. İşte bu sebepten olsa gerek geleneklerimizin arasında en
güzeli ve kutsalı ziyarettir.
Sonuç
Kültür, bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimlerine gösteren
eden bir kavramdır. Kültür bir toplumun ürettiği her şeydir. Bu nedenle gelenekler kültürün en
temel ögesidir. Bir toplum kültürünü gelenekler aracılığıyla nesilden nesile aktarır. O nedenle
toplum bireyleri özlerini, kimliklerini, dinini, dilini, geleneklerini, örf-adetlerini, merasim ve
bayramlarımı vasıtasıyla manevi gelişimini tamamlar ve toplumsal kişilik kazanır. Türkistan’da
kadim bir millettir Özbek Türkleri, kültürünü, örf - adetlerini, merasimlerini ve geleneklerini
günümüze kadar koruyabilmiş ender toplumlardan biridir. Çarlık Rusya ve SSCB’nin tüm tehdit
ve baskılarına rağmen Özbekler kültür ve medeniyetini yaşatan, bu mirası gelecek nesillere
eksiksiz olarak ulaştırmaya çabalayan Türk soyunun sadece bir boyudur. Türk geleneklerini
32

M. Sattor, a.g.e., s.166
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yaşatan ve yaşatmakta olan çok sayıda Türk boyunun varlığı dikkate alındığında, Türk
kültürünün ne kadar büyük bir hazine olduğunu anlamak zor olmayacaktır.
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