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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/joinsitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID
orPersonal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
❖ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
❖ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.





Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
❖ To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/joinsite, enter ID “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
❖ The Zoom application is free and no need to create an account.
❖ The Zoom application can be used without registration.
❖ The application works on tablets, phones and PCs.
❖ The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
❖ All congress participants can connect live and listen to all sessions.
❖ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section
of the session.





Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.
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22.02.2022
TUESDAY/ 10:00-12:00
SESSION-1

HALL -1

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Merter MERT

AUTHORS
Filiz BORANDAĞ
Hakan YILDIRIM
Resc. Assist. Aykut YAĞLIKARA
Resc. Assist.. Uğur URSAVAŞ
Melike TOSLAK
Resc. Assist. Hakan AYDOĞAN
Hakan YILDIRIM

AFFILIATION
Ziraat Bankası,
Marmara Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi

TOPIC TITLE
Tms 39 Dan Tfrs 9 Geçiş Ve Beklenen Kredi
Kaybı Üzerine Bir Araştırma
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları
Yakınsaması: Kulüp Yakınsama Yaklaşımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Marcos Yönteminin Uygulandığı Alanlar
Marmara
Universitesi

Lect. Tuğba ÖZYILDIZ

Gaziantep Üniversitesi

Lect. Tuğba ÖZYILDIZ,
Lect. Selen UTLU KOÇDEMİR

Gaziantep Üniversitesi

Resc. Asisst. Hasan DURMUŞ
Hakan YILDIRIM

Marmara Üniversitesi

Ekonomik Büyümede Ar-Ge Ve Verimliliğin
Rolü: Bir Literatür Taraması
Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri
Ve Sosyo- Ekonomik Katkıları: İslahiye Örneği
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Finansal
Açıklık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: E7
Ülkeleri İçin Bir İnceleme
Ekonomik Göstergelerin Yaşam
Memnuniyetine Etkisi: Bir Literatür Taramasi

Asisst. Prof. Dr. Yeşim KUBAR
Yasemin DÖGER TOPRAK

Fırat Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Merter MERT

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

Kripto Paralar İle Döviz Kurları Arasindaki
İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Fourier
Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi
Smith’in Rekabetçi Mekanizması Ve Doğal
Fiyat

Assoc. Prof. Dr. Merter MERT

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

Rostow’daki Harrod
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22.02.2022
TUESDAY/ 10:00-12:00
SESSION-1

HALL -2

MODERATOR: Dr. Habip TAŞ

AUTHORS

AFFILIATION

Dr. Tuba DEMİRCİOĞLU

TOPIC TITLE

Çukurova University

Eğitimde Araştırma Yöntemleri Dersinde
Kullanılan Argümantasyon Yönteminin Fen Bilgisi
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik
Görüşlerine Etkisi
Temel Eğitim Kurumlarında Yürütülen Yabancı
Dil Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ramazan ÖZKUL
Dilek KIRNIK

MEB

Ramazan ÖZKUL
Dilek KIRNIK

MEB

Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Temel
Eğitim Öğretmenlerinin Beklentileri

Dr. Suat ÖZER

MEB

Sanal Metaverse Fiziksel Dünyanın Dilini Nasıl
Etkiler?

Assoc. Prof. Dr. Erkan EFİLTİ
Ayana KUBANYÇBEKOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Fitness Salonlarında Spor Yapan Bireylerin Spor
University
Yapma Nedenlerinin Belirlenmesi

Kaan DEMİRKOL
Dr. Büşra KARTAL
Assoc. Prof. Dr. Adem TAŞDEMİR
Sibel KATIRCI
Assoc. Prof. Dr. Ali KARAKAŞ
Batoul ALKASEM
Prof. Dr. Fatma FİLİZ
TILFARLIOĞLU

Kırşehir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü,
Ortaokul Öğrencilerinin Stem Mesleklerine
Kırşehir Ahi Evran
Yönelik İlgilerinin İncelenmesi
University
Burdur Mehmet Akif Ersoy The Analysis Of Grammar Exams Implemented At
University
Anatolian High Schools
MA Thesis, English
Language Teaching
Program

Triz As An Innovative Method In English
Language Teaching To Increase Learners’
Reading And Writing Skills

Dr. Habip TAŞ

MEB

Matematik Öğretimini Felsefe Yardımıyla
Desteklemenin Önemi

Dr. Habip TAŞ

MEB

Yedinci Sınıf Matematik Programındaki
Konuların Mantıksal Sıralamaya Uygunluğunun
İncelenmesi
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22.02.2022
TUESDAY/ 10:00-12:00

SESSION-1

HALL -3

MODERATOR: Asisst. Prof. Dr. Alişan BALTACI

AUTHORS

AFFILIATION

Resc. Asisst. Sami ÖZCAN,
Doç. Dr. Özgür ÇAKIR

Asisst. Prof. Dr. Alişan BALTACI
Dr. Aslı VURAL
Asisst. Prof. Dr. Alişan BALTACI
Dr. Aslı VURAL
Serap ÇOLAK
Mustafa ASLAN
Fatma ÖZTÜRK GÜLER

Dr. Sultan SARI
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Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin
Finansal Performansa Etkisi Üzerine Yapilan
Çalişmalarin Sistematik İncelenmesi
Satin Alma Yönetiminin Sanayi Üretiminde Yerli
Anadolu University
Ve Milli Üretime Etkisi
Sürdürülebilirlik, İnovasyon Ve İtibar Yönetimi
İstanbul Gelişim Üniversitesi İlişkisi: Covıd-19 Pandemi Dönemi Örnekleri
Analizi
Gida İsrafına Karşı Tersine Lojistik
Yüksek İhtisas University Uygulamalarına Başvurulmasının Olası
Başkent University
Faydaları: Sofra Ekmeği Üzerinden Bir
Değerlendirme
Türkiye’de Efqm Kararlılık Ve Yetkinlik Belgesi
Yüksek İhtisas University Almaya Hak Kazanmış Yükseköğretim
Başkent University
Kurumlarının Misyon Ve Vizyon İfadelerine
Dair Bir İçerik Analizi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatında
Kocaeli University
Görev Yapan Personelin İletişim Becerilerinin
İncelenmesi
Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Yalnızlık Ve
Gazi University
Yabancılaşma Arasındaki İlişkiler: Bir Meta –
Analiz Çalışması
Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin (Kobi'lerin)
----Önemi Ve Covid-19 Salgınının Kobi
İstatistiklerine Yansımaları
Marmara University

Lect. Dr. Mehmet Gökhan TURAN
Dr. Dora UZKESİCİ
Asisst. Prof. Dr. Sevinç KOÇAK

TOPIC TITLE
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22.02.2022
TUESDAY/ 12:00-14:00

SESSION-2

HALL -1

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Sevcan YILDIZ

AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Resc. Asisst. Ayşe GÖĞSU UĞUZ

Bilecik Şeyh Edebali
University

Karşilaştirmali Bir Bakiş Açisiyla İslam Hukuku Ve
Medeni Hukukta Evlilik Akdi
Dimitri Gutas’ın Abbâsî Dönemi Çeviri
Faaliyetlerine Dair Özgün Yaklaşımı Üzerine

Dr. Metin AYDIN

Sakarya University

Nâbit’in Dönüşümü: Fârâbî Ve İbn Bâcce

Asisst. Prof. Dr. Mehmet Emin GÜNEL

Necmettin Erbakan
University

Asisst. Prof. Dr. Ahmet EKİNCİ

Kafkas University

Dr. Gökhan YEŞILMEN

*

Hikmetli Bir Üsluptan Yoksunluğun İnanç
İlkelerine Zararlari
Ii. Abdülhamid Döneminde Fas’a Yönelik Hilafet
Eksenli Faaliyetler

Dr. Gökhan YEŞİLMEN

*

Hicaz Demiryollari İçin Fas’ta Yardim Toplanmasi
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22.02.2022
TUESDAY/ 12:00-14:00

SESSION-2

HALL -2

MODERATOR: Dr. Bahar ALTUNOK

AUTHORS
Deniz ARSLAN
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ÖZET
Haziran 2014 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından nihai hali yayımlanan
TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı, sınıflandırma, ölçme, değer düşüklüğü ve korunma muhasebesi
alanlarında TMS 39 Finansal Araçlar Standardının yerini almıştır. 2008 yılındaki finansal krizin en önemli
sebeplerinden birinin TMS 39 standardı olduğu ileri sürülmektedir ve bu finansal krizin uluslararası finansal
raporlama standartlarına etkisi olmuştur. Bu nedenle, finansal istikrarı sağlamak amacıyla finansal araçlar için
standardın iyileştirilmesi önerisinde bulunulmuştur. Bu öneri ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından finansal araçlar için yeni bir standart hazırlanmıştır. “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı olarak
adlandırılan bu yeni standardın 01/01/2018 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemleri için geçerliliğinin
kabul edileceği KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından yayımlanan 2017 standart sürümü kapsamı
içerisinde belirtilmiştir . Bu nedenle, finansal durum tablosunda (bilanço) finansal araçlara sahip tüm
kuruluşlar mevcut TMS 39 standart yerine yeni TFRS 9 standardını kullanmaya başlamıştır.
TFRS 9’u Basel’den farklılaştıran temel nokta, gelecekte oluşabilecek kredi kayıplarına odaklanabilmek için
mevcut ana ve geleceği tahmin etmeye daha fazla odaklanmasıdır. Yaklaşım geleceğe yönelik olmasına karşın
her an beklenen kaybın hesaplanabilmesini amaçlamaktadır. Geçmişteki ve şu anki datayı kullanarak bir
tahmin yürütmeye çalışır. Kredi riskinde önemli bir artış olması veya temerrüt durumu gerçekleşmesi
durumunda kullanılan ömür boyu kredi kayıp olasılığı yaklaşımı özellikle Bankaların Basel uyumu
kapsamında kullandığı modelleri önemli ölçüde revize etmeyi gerektirmektedir.
Çalışma kapsamında TFRS 9 un getirdiği yeni sınıflandırma, ölçme tekniklerine değinilerek, TFRS 9 ile
Bankaların tarihsel verilerden yararlanılarak kredi risklerinin modellenmesi ve her bir kredi için beklenen
kayıp tutarının hesaplanmasının gerektiğine yer verilmiştir. Bu çalışmanın, TFRS 9 kapsamında beklenen
kredi kaybı hesaplanması üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: TFRS 9, Kredi Riski, PD Modelleme, Beklenen Kayıp
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A STUDY ON THE TRANSITION FROM TAS 39 TO TFRS 9 AND EXPECTED CREDIT LOSS

ABSTRACT
TFRS 9 Financial Instruments Standard, which was finalized by the International Accounting Standards
Board (IASB) in June 2014, replaced TAS 39 Financial Instruments Standard in the fields of classification,
measurement, impairment and hedge accounting. It is argued that one of the most important reasons for the
financial crisis in 2008 was the TAS 39 standard and this financial crisis has had an impact on international
financial reporting standards. Therefore, it has been proposed to improve the standard for financial
instruments in order to ensure financial stability. For this purpose, a new standard for financial instruments
has been prepared by the International Accounting Standards Board. It is stated within the scope of the 2017
standard version published by the KGK (Public Oversight Authority) that this new standard, which is called
“TFRS 9 Financial Instruments” Standard, will be valid for accounting periods starting from 01/01/2018.
Therefore, all organizations that have financial instruments in their statement of financial position (balance
sheet) have started to use the new TFRS 9 standard instead of the current TAS 39 standard.
The main point that differentiates TFRS 9 from Basel is that it focuses more on the present moment and
forecasting the future in order to focus on future credit losses. Although the approach is future-oriented, it
aims to calculate the expected loss at any time. It tries to make a prediction using past and current data. In
case of a significant increase in credit risk or in case of default, the lifetime loan loss probability approach
requires a significant revision of the models used by banks within the scope of Basel compliance.
Within the scope of the study, the new classification and measurement techniques brought by TFRS 9 were
mentioned, and it was stated that the credit risks of banks should be modeled by using historical data with
TFRS 9 and the expected loss amount for each loan should be calculated. It is thought that this study will be a
guide for future studies on the expected credit loss calculation within the scope of TFRS 9.
Keywords: IFRS 9, Credit Risk, PD Modelling, Expected Loss
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ÖZET
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları üretkenliği ve inovasyonu artırarak ülkelerde ekonomik büyüme
ve kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, OECD ülkelerinde, 1996-2018 döneminde, Ar-Ge
harcamalarının yakınsaması Phillips and Sul (2007) tarafından geliştirilen kulüp yakınsama analiz yöntemiyle
incelenmektedir. Analiz bulguları OECD ülkeleri arasında Ar-Ge harcaması açısından bir yakınsama
olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte her biri farklı durağan durum dengesine yakınsayan dört farklı
yakınsama kulübü tespit edilmiştir. Yüksek Ar-Ge harcama düzeylerine yakınsayan Kulüp 1 ve Kulüp 2’de
yer alan ülkelerin genel anlamda kişi başı gelir düzeylerinin de yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bununla
birlikte Ar-Ge harcama düzeyleri daha düşük olan Kulüp 3 ve Kulüp 4’te yer alan ülkelerin ise genel olarak
kişi başına gelir düzeylerinin de düşük olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, ülkeler benzer ekonomik
işbirliği örgütlerinde yer almalarına rağmen farklı Ar-Ge harcama düzeylerine sahip olmaları, bu ülkelerin
rekabet gücünü artırmakta ve daha yüksek kişi başı gelire neden olarak ekonomik kalkınma seviyelerini
artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ar-Ge harcamaları, Kulüp Yakınsama, OECD Ülkeleri.
CONVERGENCE IN R&D EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: A CLUB CONVERGENCE
APPROACH
ABSTRACT
Research and development (R&D) expenditures promote economic growth and development by increasing
productivity and innovation. In this paper, we analyze the convergence in R&D expenditures in OECD
countries over the period 1996-2018, employing the club convergence methodology developed by Phillips
and Sul (2007). The results show that there is no overall convergence in terms of R&D expenditure across
OECD countries. However, the results indicate that there are four convergence clubs, each converging to a
different steady-state equilibrium. It is observed that countries in Club 1 and Club 2, which converge to higher
R&D expenditure levels, also have higher levels of GDP per capita. Furthermore, the countries in Clubs 3 and
4 have lower levels of GDP per capita. As a result, even if the countries are involved in the same economic
organization, they have different levels of R&D expenditure, which leads to an increase in the level of
economic development by improving competitiveness and GDP per capita.
Keywords:

Economic
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ÖZET
İş hayatında karar vericiler (uzmanlar/yöneticiler) alternatiflerin performanslarını değerlendirirken çoğunlukla
birden fazla ve birbirleriyle çelişen kriterler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Böyle durumlarda çok kriterli
karar verme yöntemleri çözüm için kullanılan eşsiz araçlardır. Günümüzde çok kriterli karar verme
yöntemlerinin karar verme problemlerinin çözümünde kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Çok kriterli
karar verme yöntemleri karmaşık karar problemlerinde dahi karar vericinin en uygun çözüme ulaşmasını
sağlamaktadır. Bu yöntemler işletmelerde birçok alandaki karar verme problemlerinde doğru seçimin
yapılabilmesi için kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca çok kriterli karar verme yöntemleri birçok farklı alanda
kullanılabilmektedir. Bu alanlardan bazıları şunlardır; ekonomi, üretim yönetimi, pazarlama, satın alma,
lojistik, strateji seçimi ve malzeme seçimi vb. Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden yeni bir
yöntem olan Uzlaşma Çözümüne Göre Alternatiflerin Ölçülmesi ve Sıralaması (MARCOS) yönteminin
kullanıldığı alanlar araştırılmıştır. Makalenin sonucu olarak MARCOS yönteminin literatürde en çok
performans ölçümünde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak literatürde MARCOS yöntemi birçok kez
diğer çok kriterli karar verme yöntemleriyle bütünleşik olarak farklı karar verme problemlerinin çözümünde
kullanılmıştır. Ayrıca genel olarak

MARCOS yönteminin kriter ağırlıklandırma yöntemleri olan Analitik

Hiyerarşi Süreci (AHS), Kademeli Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi (SWARA), Pivot Çift Göreli Kriter
Önem Değerlendirmesi (PIPRECIA) ve Korelasyon Yoluyla Kriterlerin Önem Tespiti (CRITIC) gibi
yöntemler ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, MARCOS, Literatür Taraması
APPLICATIONS OF THE MARCOS METHOD
ABSTRACT
Decision-makers (experts/managers) in business life are often faced with multiple and conflicting criteria
when evaluating the performances of alternatives. In such cases, multi-criteria decision-making methods are
unique tools used for the solution. Today, the use of multi-criteria decision-making methods in the solution of
decision-making problems is increasing rapidly. Multi-criteria decision-making methods enable the decisionmaker to reach the most appropriate solution even in complex decision problems. These methods provide
convenience in making the right choice in decision-making problems in many areas of the business. In
addition, multi-criteria decision-making methods can be used in many different areas. Some of these areas are
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economics, production management, marketing, purchasing, logistics, strategy selection, material selection,
etc. In this study, the areas where the Measurement of Alternatives and Ranking According to Compromise
Solution (MARCOS) method, which is a new method from multi-criteria decision-making methods, are used,
were investigated. As a result of the article, it has been revealed that the MARCOS method is mostly used in
performance measurement in the literature. In addition, the MARCOS method has been used many times in
the literature in solving different decision-making problems in combination with other multi-criteria decisionmaking methods. In addition, it has been determined that the MARCOS method is generally used together
with criteria weighting methods such as Analytic Hierarchy Process (AHS), Step-wise Weight Assessment
Ratio Analysis (SWARA), Pivot Pairwise Relative Criteria Importance Assessment (PIPRECIA), and Criteria
Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC).
Keywords: Multi-Criteria Decision-Making Method, MARCOS, Literatur Review
1.GİRİŞ
Kişilerin, örgütlerin farklı hedef ve amaçlarına erişebilmelerini sağlayacak alternatifler vardır. Dolayısıyla
bunlar arasında tercih yapılması, en kolay ifadeyle karar olarak ifade edilebilir. Karar verme aşaması, ortaya
çıkacak sorunların kişiyle, grupla, düzenlemeyle veya kararın alışagelmiş bir konuya dair olup olmadığıyla
ilgili olarak farklılaşabilmektedir. Birçok kez alışagelmiş kararlar vermek zorunda kalan kişiler, bu aşamada
çoğu kez sezgisel yaklaşım tercih ederken, firmalar ya da gruplar da ise bunun yerini bilimsel temellere
dayanmış yöntemleri zaman zaman tercih etmektedirler. Faktörlerin belirlenmesi ve doğru yöntemin seçilmesi
olmak üzere karar aşaması iki temel sürece indirilmiştir (Uludağ ve Doğan,2016) .
İnsanlar günlük yaşamında birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar genellikle birbiriyle
çelişen amaçlardan oluşmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, çeşitli sektörler de günlük karar verme
için faydalı araçlardır. Üstelik çeşitli niteliklere göre uygun bir çözüm belirlemek çok zor bir durumdur
(Stevic vd., 2020). Çok kriterli karar verme yöntemleri birden fazla kriteri birlikte değerlendirerek en uygun
kararın verilmesini sağlamaktadırlar. Literatürde çok fazla çok kriterli karar verme yöntemi bulunmaktadır.
Çok kriterli karar verme yöntemleri günümüzde birçok alanda uygulanmaktadır. Bu çalışmada yeni
geliştirilmiş bir çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan MARCOS yönteminin daha çok hangi
alanlarda kullanıldığı ve hangi yöntemler ile birlikte kullanıldığı araştırılacaktır.
MARCOS yönteminin yeni olması ve Türkçe literatürde kullanımın az olmasından dolayı bu çalışmanın
Türkçe literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.
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2.LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde MARCOS yönteminin kullanıldığı alanlarla ilgili mevcut çalışmalar verilmiştir.
Badi ve Pamucar (2020), Hibrit Gri ve MARCOS yöntemleri ile Libya’da bulunan bir demir çelik fabrikası
için en uygun tedarikçi seçim problemini ele almışlardır. Değerlendirmede kullanılan kriterler şunlardır:
kalite, doğrudan maliyet, teslim süresi, lojistik hizmeti. Analiz sonucunda en iyi tedarikçi “S6” kodlu
tedarikçi olarak belirlenmiştir.
Madenoğlu (2020), Dengeli puan kart, AHP ve MARCOS yöntemlerini birlikte kullanarak tedarikçi seçim
sorununa çözüm aramıştır. Çalışmada müşteri, iç iş süreçleri, yenilik ve öğrenme ve finansal kriterler göz
önüne alınmıştır ve 6 alternatif bu kriterlere göre değerlendirilmiştir. Analiz sonucuna göre en iyi tedarikçi
“A3” kodlu tedarikçi seçilmiştir.
Özdağoğlu, Ulutaş ve Keleş (2020), çalışmalarında URAP 2019-2020 yılındaki üniversitelerin performans
verilerini kullanarak 166 üniversitenin performansını sıralamışlardır. Çalışmada MARCOS ve CoCoSo
yöntemlerini kullanılmıştır. Yazarlar değerlendirme yaparken makale skoru, ilmi belge skoru, alıntı skoru,
öğretim üyesi sayısı ve öğrenci skor sayısı kriterlerini kullanmışlardır. Ayrıca her iki yöntemin sonucunda da
“Hacettepe Üniversitesi” ilk sırada yer almıştır.
Stevic vd. (2020), MARCOS yöntemini kullanarak Bosna Hersek'te sağlık sektöründe (bir poliklinikte)
sürdürülebilir tedarikçi seçimi problemine çözüm aramışlardır. Çalışmada 8 tedarikçi 21 kritere göre
sıralanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre en uygun “A2” kodlu tedarikçi olarak belirlenmiştir.
Stevic vd. (2020), tam tutarlılık yöntemi (FUCOM) ve MARCOS yöntemini kullanarak taşıma firmasındaki
insan kaynaklarını değerlendirmişlerdir. Analiz yapılırken 23 alternatif ve bu alternatifleri değerlendirmek
için 5 kriter kullanılmış olup bu kriterler şunlardır: yakıt tüketimi, kilometre başına hasarlar, araç bakımının
yeterliliği, sürücünün zamanında ve yeterli bilgi sağlama becerisi ve sadakat. Duyarlılık analizi sonucuna göre
“A2” her üç yöntemde de ikinci sırada yer almıştır.
Diğer bir çalışmada Ulutaş vd. (2020), CCSD, ITARA ve MARCOS yöntemlerini kullanarak depo için en
doğru ekipman seçimine çözüm aramışlardır. Çalışmada kapasite, kaldırma yüksekliği, çatal uzunluğu,
istifleyici fiyatı, garanti süresi kriterleri kullanılarak 8 istifleyiciyi

bu kriterler doğrultusunda

değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda “Stc8” kodlu istifleyici en uygun olan istifleyici olarak belirlenmiştir.
Altıntaş (2021), çalışmasında 19 Akdeniz havzası ülkenin destinasyon ve rekabetçilik performansını analiz
etmiştir. Analizde 4 bileşen ve 14 alt bileşen belirlenmiştir. Çalışmada çok kriterli karar verme
yöntemlerinden MAIRCA ve MARCOS yöntemlerini kullanılmıştır. Yazar değerlendirme sonucunda her iki
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yöntemde de destinasyon rekabetçilik performansı en fazla olan ülkeleri “İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz”
olarak açıklamıştır.
Blagojević vd. (2021), trafikte çok sayıda hemzemin geçit olduğundan dolayı yazarlar geçit sorunundan en
fazla demiryolunun etkilendiğini belirtmişledir. Çalışmada bulanık PIPRECIA ve bulanık FUCOM
yöntemlerini kullanmışlardır. Yazarlar değerlendirmede 15 farklı kriteri “yerel değerler, küresel değerler,
rütbe” olarak üç ana gruba ayırmışlardır ve 8 alternatif kullanmışlardır. En güvenli geçit “42 + 690 (LC4) ve
LC8 (82 + 291)” olarak belirlenmiştir.
Çınaroğlu (2021), çalışmasında ülkemizdeki 2020 yılı yenilikçilik ve girişimcilik başarısının ölçülmesini
amaçlamıştır. Bu çalışmada kriter ağırlıklarını CRITIC yöntemiyle bulmuştur. Üniversitelerin başarı düzeyini
sıralamada ise MARCOS yöntemini kullanmıştır. Yenilikçilik ve girişimcilik anlamında üniversitelerin zayıf
yönlerinin iyileştirme düşünceleri düzenlenebileceğini belirtmiştir.
Ecer ve Pamucar (2021), Covid-19 pandemi sürecinde sigorta şirketlerinin sağlık hizmetlerindeki
performansını değerlendirmişlerdir. Çalışmada değerlendirme yaparken kullanılan kriterler şunlardır: etkinlik,
sorumluluk, ağ, yaş, destek, geri ödeme süresi, prim fiyatı. Yazarlar, sezgisel MARCOS yöntemini
kullanmışlardır. Ayrıca sigorta şirketini seçmede en önemli faktörleri şunlar olarak: geri ödeme süresi, prim
fiyatı ve ağ belirlemişlerdir.
Özdağoğlu vd. (2021)

PIPRECIA-E, SMART ve MARCOS yöntemlerini kullanarak Uluslararası

Havalimanları konseyi tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası havalimanlarına ait verileri alarak dünyanın
en işlek havalimanlarının performanslarını değerlendirmişlerdir. Havalimanlarının performans sıralaması
sonucunda ilk sırayı Çin’den “Beijing” havalimanı almıştır.
Karaaslan, Adar ve Delice (2021), çalışmasında AHP ve MARCOS yönteminden yararlanarak Türkiye ‘de
yenilenebilir enerji kaynaklarının Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Marmara, Karadeniz ve Ege
bölgeleri için öncelik değerlendirmesini yapmışlardır. Değerlendirmede çevresel, ekonomik, sosyal ve
teknik kriterleri kullanmışlardır. Ayrıca alternatif olarak Güneş enerjisi, Rüzgâr enerjisi, Jeotermal enerji,
Hidroelektrik Santralleri, Biyokütleyi incelemişlerdir.
Pala (2021), 2019 ve 2020 yıllarında BİST ulaştırma endeksinde işlem gören sekiz işletmenin finansal
performanslarını analiz etmiştir. Analiz için MARCOS ve IDOCRIW yöntemlerini kullanmıştır. Yazar
değerlendirme şu kriterleri kullanmıştır: cari oran, borç oranı, nakit oran, maddi duran varlık-öz sermaye
oranı, aktif devir hızı, net kar marjı, öz sermaye karlılık ve öz sermaye devir hızı. Ayrıca yazar ekonomik
krize güçlü finansal performansla girmenin ne kadar önemli olduğu belirtmiştir.
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Torkayesh vd. (2021), G7 ülkelerinin performanslarını değerlendirmek için MARCOS yöntemini kullanarak
analiz yapmışlardır. Ayrıca çalışmada BİT istihdamı, BİT yatırımı, BİT mal ihracatı, BİT internet erişimi ve
katma değeri kriterler olarak kullanmışlardır. Yazarlar Japonya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bilişim
ve iletişim teknolojisinde en iyi performansı gösterdiğini belirtmişlerdir.
Gençtürk, Senar ve Aksoy (2021), Covid-19 Pandemi döneminde katılım bankalarının performanslarını
değerlendirmişlerdir. Yazarlar, çalışmada MARCOS yöntemini kullanmışlardır. Ayrıca değerlendirmede
belirlenen kriterler şu şekildedir; Toplanan Fonlar, Kullandırılan Fonlar, Toplam Aktif, Tasfiye Olunacak
Alacaklar (Net), Öz Varlık, Personel Sayısı, Net Kâr, Şube Sayısı. Çalışmada Vakıfbank’ın pandemi öncesi ve
sonrasında da en iyi performansı gösterdiği belirtilmiştir.
Tadic vd. (2021), çalışmalarında Tuna bölgesindeki İT (İntermodal Taşımacılık)’leri değerlendirmişlerdir.
Yazarlar değerlendirme yaparken bulanık MARCOS

ve bulanık SWARA yöntemlerini kullanmışlardır.

Çalışmada kullanılan kriterler şunlardır; lojistik performans endeksi, İT ağ yoğunluğu, İT kullanıcılarının
hizmet teklifi / İT algısı hizmet sağlayıcıların rekabet değerlendirmesi, önemli İT terminalleri, İT
kullanıcılarının İT kullanılabilirliği / İT algısı hizmet sağlayıcıların ulaşım algısı altyapı geliştirme ve bağlantı
derecesi, ortaklık ülkelerin ulaşımı ve Tuna bölgesi ülkelerinin stratejik belgelerdeki İT davranışı. Ayrıca
değerlendirmede 14 ülke dikkate alınmıştır. Yazarlar, İT performansı en iyi olan ülke olarak Almanya’yı
bulmuşlardır
3.METODOLOJİ
MARCOS yöntemi, alternatifler ve ideal ve anti ideal alternatifler arasındaki bağlantıyı açıklamaya
dayanmaktadır. Belirlenen ilişkilerin başlangıcında, alternatiflerin fayda amaçları belirtilir. MARCOS
yöntemi adımları şu şekildedir (Stevic vd., 2020).
Adım 1: Karar verme matrisinin oluşturulması.
Adım 2: Genişletilmiş bir başlangıç matrisinin oluşturulması.

𝑋 = [𝑋𝑖𝑗 ]𝑚×𝑛
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En kötü alternatif, ideal olmayan (AAI), ideal olan (AI) ise en iyi alternatiftir. Kriterlerin özelliğine bağlı
olarak (AAI) ve (AI) denklemleri uygulanarak tanımlanır:
max 𝑥𝑖𝑗
min 𝑥𝑖𝑗
𝑒ğ𝑒𝑟 𝑗 𝜖 𝐵 𝑣𝑒
𝑒ğ𝑒𝑟 𝑗 𝜖 𝐶
(2)
𝑖
𝑖
max 𝑥𝑖𝑗
min 𝑥𝑖𝑗
𝐴𝐼 =
𝑒ğ𝑒𝑟 𝑗 𝜖 𝐵 𝑣𝑒
𝑒ğ𝑒𝑟𝑗 𝜖 𝐶
(3)
𝑖
𝑖
𝐵 fayda kriterlerini temsil ederken 𝐶 ise maliyet kriterlerini temsil etmektedir.
Adım 3: Bu adımda genişletilmiş başlangıç matrisi (𝑋) normalleştirilmesi gerçekleştirilir. Normalleşmiş
𝐴𝐴𝐼 =

matrisin elemanları (4) ve (5) denklemleri uygulanarak bulunur:
𝑥𝑎𝑗

𝑛𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗 =

𝑒ğ𝑒𝑟 𝑗 𝜖 𝐶

(4)

𝑒ğ𝑒𝑟 𝑗 𝜖 𝐵

(5)

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑎𝑗

Adım 4: Normalize matris ile kriter ağırlık değerlerinin çarpılması sonucu 𝑣 = [𝑣𝑖𝑗 ]𝑚×𝑛 elde edilir.
𝑣𝑖𝑗 = 𝑛𝑖𝑗 × 𝑤𝑗
(6)
−
+
Adım 5: Bu adımda alternatiflerin fayda dereceleri (𝐾𝑖 , 𝐾𝑖 ) hesaplanır. Eşitlik (7) ve (8) ile ideal ve ideal
olmayan çözümler belirlenir.
𝐾𝑖− =

𝑆𝑖

(7)

𝑆𝑎𝑎𝑖
𝑆𝑖

𝐾𝑖+ = 𝑆

(8)

𝑎𝑖

Yukarıdaki 𝑆𝑖 (𝑖 = 1,2, … 𝑚) değeri her alternatif için ağırlık matrisinin toplamını belirtir ve Eşitlik (9) ile
hesaplanır.
𝑆𝑖 = ∑𝑚
(9)
İ=1 𝑣𝑖𝑗
Adım 6: Alternatiflerin fayda fonksiyonlarının (𝑓 (𝐾𝑖 )) belirlendiği adımdır. Eşitlik (10) ile hesaplanmaktadır.
𝐾İ+ +𝐾İ−

𝑓 (𝐾𝑖 ) =

(10)

−
1−𝑓(𝐾+
𝑖 ) 1−𝑓(𝐾𝑖 )
+
+
−
𝑓(𝐾𝑖 )
𝑓(𝐾𝑖 )

1+

Eşitlikte yer alan 𝑓(𝐾𝑖− ) anti ideal çözüme, 𝑓(𝐾𝑖+ ) ise ideal çözüme göre fayda fonksiyonlarını belirtmektedir.
𝐾+

𝑖
𝑓 (𝐾𝑖−) = 𝐾+ +𝐾
−

(11)

𝑖
𝑓 (𝐾𝑖+) = 𝐾+ +𝐾
−

(12)

𝑖
𝑖

𝐾−

𝑖
𝑖

Adım 7: Alternatiflerin sıralaması, fayda fonksiyonlarının nihai değerine dayanarak açıklanır.

Fayda

fonksiyonunun en yüksek değer olması hedeflenir.
4.SONUÇ
Çok kriterli karar verme yöntemleri, birden fazla ve birbirleriyle çelişen kriterlerin mevcut olduğu
problemlerin çözümlerinde kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok alanda sorunların çözümünde çok fazla
tercih edilmektedir. Ayrıca işletmeler birden fazla sorunla karşı karşıya kaldıkları için çok kriterli karar verme
problemini daha çok tercih etmektedirler.
Bu çalışmada yeni geliştirilen çok kriterli karar verme yöntemlerinden MARCOS yöntemi incelenmiştir. Bu
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kapsamda MARCOS yöntemi ile literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiştir. MARCOS yönteminin daha
çok AHS, SWARA, PIPRECIA ve CRITIC gibi ağırlıklandırma yöntemleri ile birlikte kullanıldığı tespit
edilmiştir. Gelecek çalışmalar farklı objektif ve sübjektif ağırlıklandırma yöntemleri ile MARCOS yöntemini
birlikte kullanabilirler.
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ÖZET
Son zamanlarda modern ekonomik büyümeyi neredeyse bütün yönleriyle araştıran geniş bir literatür
sayesinde artık ekonomik büyümeyle alakalı oldukça fikir sahibiyiz. Ekonomik büyümenin temel itici güçleri,
ülkelerin verimlilik artışları ve teknoloji üretimleridir. Uzun dönemli ekonomik büyümeyi başarmada ise
ülkelerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanında yapmış oldukları yatırım miktarları belirleyici bir
faktördür. Solow tarafından ileri sürülen Neoklasik ekonomik büyüme modelinde, Cobb-Douglas üretim
fonksiyonundaki çıktının geleneksel işgücü girdisi ve fiziksel sermaye stoğu kullanılarak açıklanamayacağını
fark etti.

Ekonomik büyümenin açıklanamayan bu kısmı, ‘Solow’un Kalıntısı’ veya Toplam Faktör

Verimliliği olarak adlandıran dış kaynaklı bir güç olarak büyümeyi tetikleyen teknik ve teknolojik değişimi
temsil etmektedir. Teknik değişim, yeni ürünler veya süreçler şeklinde yeni bilgiler üretebilecek Ar-Ge
faaliyetlerinden meydana gelebilir. Ayrıca, Ar-Ge’nin ekonomik büyümeyi, verimliliği ve inovasyonu
artırmada önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Ar-Ge ve verimliliğin ekonomik
büyümedeki rolü farklı literatür çalışmalarından yola çıkılarak ele alınmıştır. Literatüre genel olarak
bakıldığında ise ekonomik büyüme üzerinde yapılan çalışmaların çoğunda panel veri analizinin kullanıldığını
görülmüştür. Bu kapsamda da söz konusu değişkenlerin büyümedeki etkilerini kapsayan ve panel veri
analizini kullanan literatürdeki çalışmalar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ar-Ge, Verimlilik, Panel Veri Analizi
THE ROLE OF R&D AND PRODUCTIVITY IN ECONOMIC GROWTH: A LITERATURE
REVIEW
ABSTRACT
Thanks to the extensive literature that has recently explored almost all aspects of modern economic growth,
we are now quite familiar with economic growth. The main drivers of economic growth are productivity
increases and technology production of countries. In terms of achieving long-term economic growth, the
amount of investment made by countries in research and development (R&D) is the determinant. In the
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Neoclassical economic growth model proposed by Solow, Cobb-Douglas realized that the output of the
production function cannot be explained using traditional labour force input and physical capital stock. This
unexplained part of economic growth represents the tecnical and technological change that drives growth as
an exogenous force called ‘Solow’s Residual’ or Total Factor Productivity. Technical change may consist of
R&D activities that can generate new information, new products or processes. Moreover, it has been
considered that R&D plays an important role in increasing economic growth, productivity and innovation. In
this study, the role of R&D and productivity in economic growth was discussed based on different literature
studies. When the literature is examined in general, it is seen that panel data analysis is used in most of the
studies on economic growth. Therefore, studies in the literature covering the effects of these variables on
growth and using panel data analysis were evaluated.
Keywords: Economic Growth, R&D, Productivity, Panel Data Analysis
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA EĞİLİMLERİ VE SOSYOEKONOMİK KATKILARI: İSLAHİYE ÖRNEĞİ
Tuğba ÖZYILDIZ
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ÖZET
Günümüzde üniversiteler eğitim ve öğretim faaliyetinin yanında bölgesel ve küresel anlamda yeni roller
üstelenerek kurulmuş oldukları bölgelerde, sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde birtakım katkılar sağlayan
kurumlar haline gelmişlerdir. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin gittikleri yerlerde harcama kalemlerinin
belirlenmesi ve bu harcamaların analizi üzerinde durulan önemli konulardan biri olmuştur. Bu çalışma, 20202021 döneminde Gaziantep Üniversitesi İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören
öğrencilerin sosyoekonomik durumunu ve harcamalarına yönelik algıları analiz etmektedir. İslâhiye İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 290 öğrenciden anket yöntemi ile veri toplanarak öğrencilerin
harcama kalemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan anket; öğrencilerin demografik
özelliklerinin yanı sıra gelir seviyeleri kapsamında İslahiye’deki yaşam, barınma ve gıda maliyetlerinin nasıl
algılandığını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Harcama Eğilimleri, Sosyo-Ekonomik Katkı, Üniversite Öğrencileri
EXPENDITURE TENDENCIES AND SOCIO-ECONOMIC CONTRIBUTIONS OF UNIVERSITY
STUDENTS: THE EXAMPLE OF ISLAHIYE
ABSTRACT
Today, universities have become institutions that contribute to social and economic life in the regions where
they were established by taking on new roles in the regional and global sense, as well as education and
training activities. In this context, the determination of expenditure items in the places where university
students go and the analysis of these expenditures has been one of the important issues. This study analyzes
the socioeconomic status and perceptions of students studying at Gaziantep University, Faculty of Economics
and Administrative Sciences in the 2020-2021 period. Data were collected from 290 students studying at the
Faculty of Economics and Administrative Sciences of İslâhiye by survey method, and the expenditure items
of the students were tried to be determined. The questionnaire used in the study; In addition to the
demographic characteristics of the students, it aims to analyze how the living, accommodation and food costs
in İslahiye are perceived within the scope of their income levels.
Keywords: Spending Trends, Socio-Economic Contribution, University Students
1.GİRİŞ
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Küreselleşme ve bilişim alanındaki gelişmeler ile birlikte üniversitelerin rolleri gittikçe farklılaşmaya
başlamıştır. Üniversiteler eğitim-öğrenim ve gibi bilimsel faaliyetlerinin yanında yerel, bölgesel ve küresel
anlamda yeni ve farklı roller üstlenmeye başlamakta ve günümüzde üniversiteler bulunmuş oldukları
bölgelerde sosyal sermayenin oluşmasına, ekonomik kapasitenin artmasına ve çevresel gelişime katkı
sağlayarak toplumsal değişimin sağlanmasında büyük önem arz etmektedirler (Sankır ve Sankır, 2017; Çetin,
2007).
Toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren (Tatlı,2014) üniversiteler bölgeler ve iller
arasındaki farklılıkları sağlamak amacıyla kurulmakta ve üniversiteler kuruldukları yerlerin ilk olarak
demografik yapısına, zamanla ekonomik yapısına, mekânsal yapılanmasına, toplumsal gelişime, sosyokültürel yapısına ve sanayisine kadar pek çok alan üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak etkili olmaktadır
(Savaş-Yavuzçehre, 2016).
Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişim gösteren üniversiteler bulundukları yerlerin ekonomik ve gelişmişlik
düzeyleri artırmakta ve bu yerlerde ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde önemli gelişim ve değişimlere neden
olmaktadır (Kaşlı ve Serel, 2008). Bu bağlamda Gaziantep Üniversitesi de kurulduğu ilin sosyo-ekonomik
yapısı üzerinde etkisi olan üniversitelerinden biri olmaktadır. Gaziantep Üniversitesi, 1973 yılında ODTÜ
Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile eğitim ve öğretim hayatına
başlamıştır. 7 Haziran 1987 yılında 3389 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesine ilaveten kurulan fakülteler
ve yüksekokullar ile tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Gaziantep Üniversitesin ’de 20 fakülte, 5 enstitü, 2
yüksekokul

ve

11

Meslek

Yüksekokulu

bulunmaktadır

(https://www.gantep.edu.tr/static3/?static_

ID=20256205).
Gaziantep’in ilçelerinden biri olan İslahiye’nin

yıllara göre erkek ve kadın nüfusunda meydana gelene

değişimler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Yıllara Göre İslâhiye Nüfusu
Yıl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

İslâhiye Nüfusu
67.337
67.862
67.023
67.674
67.714
66.941
65.799
65.869
66.170
66.193
65.762
65.531

Erkek Nüfusu
34.548
34.949
34.318
34.482
34.675
34.168
33.381
33.531
33.646
33.549
33.093
32.727

Kadın Nüfusu
32.789
32.913
32.705
33.192
33.039
32.773
32.418
32.338
32.524
32.644
32.669
32.804

Kaynak: https://www.nufusu.com/ilce/islahiye_gaziantep-nufusu
Tablo 1’de görüldüğü üzere İslahiye’nin kadın ve erkek nüfusunda meydana gelen gelişmeler göz önünde
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--38--

21- 22/02/2022

bulundurulduğunda sanayi yatırımlarının artması ve Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile birlikte
İslâhiye çekim merkezi haline gelmeye ve nüfusunda artışa neden olmuştur. İslâhiye yaşayan insanların temel
geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmasına karşın sanayide ekonomiye katkı da bulunan alanlardan
biri olarak görülmektedir.
İslahiye’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı İİBF’nin kurulması ile birlikte ilçenin sosyo-ekonomik yapısında
birtakım değişimlerin olduğu gözlenmektedir. Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı İslâhiye İİBF’nin kurulması
Millî Eğitim Bakanlığının 26/1/2009 tarihli ve 2491, 2492 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İslâhiye İİBF’de 2020-2021 yılında İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümleri aktif iken Ekonometri ve
Maliye

bölümü

aktif

olmayan

bölümler

olarak

yer

almaktadır

(http://islahiyeiibf.gantep.edu.tr/

pages.php?url=genel-bilgiler-4).
Bu çalışma ile Gaziantep Üniversitesi, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören
öğrencilerin yapmış oldukları harcama kalemleri ile ilgili veri toplanmış ve literatür taraması yapılarak
üniversite öğrencilerinin aylık gelirleri ve harcama kalemleri ile ilgili verilere yer verilmiştir.
2.LİTERATÜR TARAMASI
Üniversite öğrencilerinin harcama kalemleri ve bu harcamaların üniversitenin bulunduğu yer üzerindeki
ekonomik ve sosyal etkisi ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Akçakanat vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin 2003, 2005,
2007 ve 2009 yıllarında yapmış oldukları harcama kalemleri ve bu harcamaların Isparta iline olan ekonomik
katkısı araştırılmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 3.591
öğrenciden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2009 yılına göre bir öğrencinin
aylık ortalama harcamasının 474 TL olduğu ve harcamaların yarısından fazlasının beslenme ve barınma
alanlarında olduğu görülmüştür. Bu harcamaları sırasıyla ulaşım, giyim, sosyal faaliyetler ve haberleşmenin
takip ettiği tespit edilmiştir.
Koç (2019) tarafından yapılan çalışmada Hitit Üniversitesi İİBF öğrencilerinin Çorum ekonomisine katkısı
ölçülmek istenmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmada kullanılan anket yöntemi sonucunda öğrencilerin aylık
ortalama 630 TL harcama yaptıkları ve öğrencilerin bir yıllık eğitim-öğrenim süresinde Çorum iline 18,9
milyon TL katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kente yaptıkları katkıların artmasında
devletin öğrencilere sağmış olduğu yurt ve burs imkânın da etkili olduğu görülmüştür.
Erilli (2018) tarafından Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin il ekonomisine katkısını araştırmak amacıyla
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yaptığı çalışmada 1628 öğrenciden anket yöntemi ile veri toplanmıştır.

Yapılan analiz sonucunda

öğrencilerin en çok barınma harcamasının olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla harcama
yaptıkları görülmüştür.
Kaşlı ve Serel (2008) tarafından yapılan çalışmada Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’nda
öğrenim gören öğrencilerin tüketim harcamaları analiz edilerek bu harcamaların Gönen’de işletmeler
üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 554 öğrenciden alınan anket sonuçlarına göre
öğrencilerin aylık bütçelerinin 518,86 olduğu ve öğrencilerin internet kafelerde önemli harcamalar yaptığı ve
bu yüzden bu tür işletmelerin sayısının arttığı görülmüştür.
Mavruk vd., (2018) tarafından yapılan çalışmada Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde öğretim gören
1851 öğrenciye anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin ailelerinin büyük bir
bölümünün yoksulluk sınırının altında yaşam sürdürdüğü, erkek öğrencilerin barınma harcamasının kız
öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve babaları işsiz olan öğrencilerin eğitim harcamalarının daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Tatlı (2014) tarafından Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin il ekonomisine katkısını araştırmak amacıyla
yaptığı çalışmada 600 öğrenciden veri toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda üniversite öğrencilerinin aylık
ortalama 436,40 TL harcama yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca Bingöl Üniversitesi’nde öğrencim gören 8553
öğrencinin toplamda bir yılda il ekonomisine 29.860.233,60 TL katkı sağladıkları belirlenmiştir.
Arslan (2016) üniversite öğrencilerinin öğrenim görmüş oldukları şehirlerle kurmuş oldukları ilişkileri sosyal
ve ekonomik boyutları ile incelediği çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 630 öğrenciden
veri toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin Sivas ili ile kurmuş oldukları sosyal ve ekonomik
ilişkilerden genel olarak memnuniyetsiz oldukları görülmüştür. Ayrıca gelir durumu yüksek olan öğrencilerin
memnuniyetsizlik düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Selçuk ve Başar (2012) Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin harcamaları ve bu harcamalarının il ekonomisine
katkısını araştırmak amacıyla 387 öğrenciden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda
öğrencilerin bir ayda ortalama 549,63 TL harcama yaptıkları ve en çok harcama yapılan kalemin barınma
olduğu görülmüştür. En az harcama yapılan kalemin ise haberleşme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Kafkas
Üniversitesi Yerleşkesinde eğitim gören 12.500 öğrencinin, bir yılda toplamda il ekonomisine yaklaşık bir
yılda 54.9 Milyon TL katkı sağladıkları belirlenmiştir.
Yayar ve Demir (2013) Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin Tokat ilinin ekonomisine katkısını
araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada 400 öğrenciden veri toplamıştır. Verilerin analizi sonucunda 2012
yılında öğrencilerin aylık geliri 646,97 TL olarak bulunmuştur. Son olarak, üniversitedeki toplam 20.659
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öğrencinin toplam aylık gelirinin de 13.365.753 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3.MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın temel amacı Gaziantep Üniversitesi, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim
gören öğrencilerin yapmış oldukları harcama kalemleri ile ilgili veri toplanması ve bu harcamaların ilçe
ekonomisi üzerine sosyo-ekonomik katkısını belirlemektir.
2021 yılı Aralık ayında İslâhiye İİBF’nde öğrenim gören 290 öğrenciden anket yöntemi ile veri toplanarak
öğrencilerin harcama kalemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan ankette; öğrencilerin
bölümü, yaşı, sınıfı, cinsiyeti, ailesinin aylık geliri, ailesinin ikamet ettiği ili, burs/kredi alıp almadığı, aldığı
bur/kredi tutarı, barınma, gıda, ulaşım ve iletişim harcama tutarları, İslahiye’deki yaşam, barınma ve gıda
maliyetlerini nasıl algıladıkları ile ilgili sorulara yer verilmiştir.
4.BULGULAR
4.1. Demografik Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm ve sınıfı ile ilgili demografik
özelliklere yer verilmiştir.

Araştırmaya katılan öğrenciler ile ilgili demografik veriler Tablo 2’de yer

almaktadır
Tablo 2. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

n
134
156
290

%
46,2
53,8
100

Sınıf
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Toplam

n
76
82
66
66
290

%
26,2
28,3
22,8
22,8
100

Yaş
18-20 arası
21-23 arası
24-ve üzeri
Toplam
Bölüm
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Toplam

n
121
147
22
290
n
98
60
132
290

%
41,7
50,7
7,6
100
%
33,8
20,7
45,5
100

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin 134’ü (%46,2) erkek öğrenci iken, 156’sı
(%53,8) kadın öğrenci; 76’sı (%26,2) 1.sınıf öğrencisi, 82’si (%28,3) 2.sınıf öğrencisi, 66’sı (%22,8) 3.sınıf
ve 66’sı (%22,8) 4.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşlara göre dağılımına bakıldığında 121’i
(%41,7) 18-20 yaş aralığında, 147’si (%50,7) 21-23 yaş aralığında ve 22’si %7,6) 24 ve üzeri yaş
aralığındadır. Öğrencilerin bölümlere göre dağılımına bakıldığında 98’i(%33,8) İktisat Bölümü, 60’ı (%20,7)
İşletme Bölümü ve 132’si (%45,5) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır.
4.2.Temel Ekonomik Bulgular
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Araştırmanın bu bölümünde çalışmaya katılan öğrencilerin fakülte öğrenimi sırasında ikamet ettiği yer,
ailesinin ikamet ettiği yer, herhangi bir işte çalışıp çalışmama durumu burs/kredi alıp almadığı, aldığı
bur/kredi tutarı, barınma, gıda, ulaşım ve iletişim harcamaları, İslahiye’deki yaşam, barınma ve gıda
maliyetleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin fakülte öğrenimi sırasında ikamet ettiği yerlere göre dağılımı Tablo 3’te yer
almaktadır.
Tablo 3. Fakülte Öğrenimi Sırasında İkamet Edilen Yer
n
12
4
20
249
5
290

Ailem ile birlikte
Akrabamın yanında
Kiralık evde
Devlet yurdunda
Özel yurtta
Toplam

%
4,1
1,4
6,9
85,9
1,7
100

Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin %4,1’i ailesi ile birlikte, %1,4’ü akrabasının
yanında, %6,9’u kiralık evde, %85,9’u devlet yurdunda ve %1,7’si özel yurtta ikamet etmektedir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ikamet ettikleri yerleri göre dağılımı Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Ailenin İkamet Ettiği Yer
Gaziantep
Hatay
Adana
Mardin
Şanlıurfa
Diyarbakır
Kahramanmaraş
Adıyaman
Mersin
Diğerleri
Toplam

n

%

103
30
21
22
24
13
17
8
8
44
290

35,5
10,3
7,2
7,6
8,3
4,5
5,9
2,8
2,8
15,2
100

Tablo 4’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin %35,5’i Gaziantep, %10,3’ü Hatay,
%7,2’si Adana, %7,6’sı Mardin, 8,3’ü Şanlıurfa, %4,5’i Diyarbakır, 5,9’u Kahramanmaraş, 2,8’i Adıyaman,
%2,8’i Mersin ve %15,2’si diğer şehirlerde ikamet etmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin herhangi bir işte çalışma durumu/ öğrencinin burs-kredi alma durumuna göre
dağılımı Tablo 5’te yer almaktadır.

Tablo 5. Herhangi bir İşte Çalışma Durumu/ Öğrencinin Burs-Kredi Alma Durumu
Herhangi bir İşte Çalışma Durumu/
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Evet
Hayır
Toplam

n
29
261
290

%
10,0
90,0
100

n
222
68
290

%
76,6
23,4
100

Tablo 5’te görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğrencilerin %10’u herhangi bir işte çalışmakta ve %90’ı
herhangi bir işte çalışmamaktadır. Öğrencilerin %76,6’sı burs/kredi almakta, %23,4’ü burs/kredi
almamaktadır. Öğrencinin aldığı burs/kredi tutarına göre dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Öğrencinin Aldığı Burs/Kredi Tutarı
n
61
229
290

0-650 TL
651 TL ve üzeri
Toplam

%
21,0
79,0
100

Tablo 6’da görüldüğü üzere öğrencilerin %21’i 0-650 TL arasında burs/kredi almakta iken, %79’u 651 TL ve
üzerinde burs/kredi almaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin ailelerinin aylık ortalama gelirlerine göre
dağılımı Tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 7. Ailenin Aylık Geliri
3500 TL'den az
3501-4.000 TL arası
4.001-4.500 TL arası
4.501 ve üzeri
Toplam

n
94
117
44
35
290

%
32,4
40,3
15,2
12,1
100

Tablo 7’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğrencilerin %32,4’ünün 3.500 TL’den az, %40,3’ünün 3.5014.000 TL arasında, %15,2’sinin 4.001-4.500 TL arasında ve %12,1’inin 4.501 TL ve üzeri ailesinin aylık
geliri bulunmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin aylık toplama harcama tutarlarına göre dağılımı Tablo
8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Aylık Toplam Harcama Tutarları
Toplam Harcama
n
38
89
99
51
13
290

0-500 TL arası
501-750 TL arası
751-800 TL arası
801-850 TL arası
851 TL ve üzeri
Toplam

%
13,1
30,7
34,1
17,6
4,5
100

Tablo 8’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğrencilerin %13,1’i 0-500 TL arasında, %30,7’si 501-750 TL
arasında, %34,1’i 751-800 TL arasında, %17,6’sı 801-851 TL arasında ve %4,5’i 851 TL ve üzerinde aylık
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--43--

21- 22/02/2022

toplam harcama yapmaktadır. Öğrencilerin aylık toplam barınma ve gıda harcama tutarlarına göre dağılımı
Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9. Aylık Toplam Barınma ve Gıda Harcama Tutarları
Barınma Harcaması
n
28
88
147
13
14
290

0-250 TL arası
251-300 TL arası
301-400 TL arası
401-500 TL arası
5401 TL ve üzeri
Toplam

%
9,7
30,3
50,7
4,5
4,8
100

Gıda Harcaması
n
%
118
40,7
99
34,1
45
15,5
10
3,4
18
6,2
290
100

Tablo 9’da görüldüğü üzere öğrencilerin barınma harcama tutarları değerlendirildiğine %9,7’sinin 0-250 TL
arasında, %30,3’ünün 251-300 TL arasında, %50,7’sinin 301-400 TL arasında, %4,5’inin 401-500 TL
arasında ve %4,8’inin 501 TL ve üzerinde barınma harcaması tutarı olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan
öğrencilerin gıda harcama tutarları değerlendirildiğine %40,7’sinin 0-250 TL arasında, %34,1’inin 251-300
TL arasında, %15,5’inin 301-400 TL arasında, %3,4’ünün 401-500 TL arasında ve %6,2’sinin 501 TL ve
üzerinde gıda harcaması tutarı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 10’da çalışmaya katılan öğrencilerin aylık toplam ulaşım, iletişim ve kültürel harcama tutarlarına göre
dağılımı yer almaktadır.
Tablo 10. Aylık Toplam Ulaşım, İletişim ve Kültürel Harcama Tutarları
0-150 TL arası
151-200 TL arası
201-250 TL arası
251-300 TL arası
301 TL ve üzeri
Toplam

Ulaşım Harcaması
n
%
66
22,8
137
47,2
50
17,2
17
5,9
20
6,9
290
100

İletişim Harcaması
n
%
199
68,6
81
27,9
3
1,0
4
1,4
3
1,0
290
100

Kültürel Harcaması
n
%
185
63,8
63
21,7
18
6,2
13
4,5
11
3,8
290
100

Tablo 10’da görüldüğü üzere öğrencilerin %22,8’i 0-150 TL arası, %47,2’si 151-200 TL arası, %17,2’si 201250 TL arası, %5,9’u 251-300 TL arası ve %6,9’u 301 TL ve üzeri ulaşım harcaması; öğrencilerin %68,6’sı
0-150 TL arası, %27,9’u 151-200 TL arası, %1’i 201-250 TL arası, %1,4’ü 251-300 TL arası ve %1’i 301 TL
ve üzeri iletişim harcaması; öğrencilerin %63,8’i 0-150 TL arası, %21,7’si 151-200 TL arası, %6,2’si 201-250
TL arası, %4,5’i 251-300 TL arası ve %3,8’i 301 TL ve üzeri kültürel harcama yaptıkları tespit edilmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin tasarruf yapma durumlarına göre dağılımı Tablo 11’de yer almaktadır.

Tablo 11. Öğrencinin Tasarruf Yapma Durumu
n
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Evet
Hayır
Toplam

147
143
290

50,7
49,3
100

Tablo 11’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin %50,7’si tasarruf yapmakta iken %49,3’ü
tasarruf yapmamaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin kahvaltı ve öğlen yemeği tercihine göre dağılımı
Tablo 12’de yer almaktadır.
Tablo 12. Öğrencinin Kahvaltı ve Öğlen Yemeği Tercihi
Kahvaltı
n
18
6
238
19
9
290

Okul kantini
Kafe
Yurt
Kendi evimde
Diğer
Total

%
6,2
2,1
82,1
6,6
3,1
100

Öğle Yemeği
n
30
32
122
15
91
290

%
10,3
11,0
42,1
5,2
31,4
100

Tablo 12’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğrencilerin kahvaltı tercihleri değerlendirildiğinde %6,2’si
okul kantinini, %2,1’i kafeleri, %82,1’i yurdu, %6,6’sı kendi evini ve %9’u diğer seçenekleri tercih
etmektedir. Tablo 11 öğle yemeği tercihi açısından değerlendirildiğinde öğrencilerin %10,3’ü okul kantinini,
%11’i kafeyi, %42,1’i yurdu, %5,2’si kendi evini ve %31,4’ü diğer seçenekleri tercih etmektedir.
Öğrencilerin bölüm tercih nedenleri dağılımları Tablo 13’te yer almaktadır.
Tablo 13. Öğrencilerin Bölüm Tercih Nedenleri
n
97
31
12
64
9
4
14
59
290

Kendim istedim
Ailem istedi
Çevremden etkilendim
Puanım yettiği için
Üniversitenin ikamet ettiğim yerde olması
Fiziki imkanlar
Sosyal imkanlar
Yanlış tercih
Toplam

%
33,4
10,7
4,1
22,1
3,1
1,4
4,8
20,3
100

Tablo 13’te görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğlencilerin bölüm tercih nedenler sırasıyla; %33,4’ü kendi
istediği, %10,7’si ailesi istediği için, %4,1’i çevresinden etkilenme, %22,1’i puanı yettiği için, %3,1’i
üniversite ikamet ettiği yerde olduğu için, %1,4’ü fiziki imkanlar, %4,8’i sosyal imlanlar ve %20,3’ü yanlış
tercih nedeni ile bölüm tercihinde bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin İslahiye’de yaşam, barınma ve
gıda maliyetleri ile ilgili algı düzeylerinin dağlımı Tablo 14’te yer almaktadır.
Tablo 14. İslahiye’de Yaşam, Barınma, Gıda Maliyetleri
Yaşam Maliyeti
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n
62
93
111
18
6
290

Çok yüksek
Yüksek
Normal
Düşük
Çok düşük
Toplam

%
21,4
32,1
38,3
6,2
2,1
100

n
59
90
120
16
5
290

%
20,3
31,0
41,4
5,5
1,7
100

n
65
95
110
16
4
290

%
22,4
32,8
37,9
5,5
1,4
100

Tablo 14’te görüldüğü üzere İslahiye’de yaşam maliyeti değerlendirildiğinde öğrencilerin %21,4’ü çok
yüksek, %32,1’i yüksek, %38,3’ü normal, %6,2’si düşük ve %2,1’i çok yüksek cevabını vermiştir.
İslahiye’de barınma maliyeti değerlendirildiğinde öğrencilerin %20,3’ü çok yüksek, %31’i yüksek, %41,4’ü
normal, %5,5’i düşük ve %1,7’si çok yüksek cevabını vermiştir. Son olarak İslahiye’de gıda maliyeti
değerlendirildiğinde öğrencilerin %22,4’ü çok yüksek, %32,8’i yüksek, %37,9’u normal, %5,5’i düşük ve
%1,4’ü çok yüksek cevabını vermiştir.
5.SONUÇ
Gaziantep Üniversitesi, İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yapmış
oldukları harcama kalemleri ile ilgili veri toplanması ve bu harcamaların ilçe ekonomisi üzerine sosyoekonomik katkısını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 290 öğrenciden veri toplanmıştır.
Araştırmaya katılan öğrenciler demografik özellikler bakımından değerlendirildiğinde; öğrencilerin %53,8’i
kadın öğrenci, %28,3’ü 2.sınıf öğrencisi, %50,7’si 21-23 yaş aralığında ve %45,5’i Kamu Yönetimi Bölümü
öğrencilerinden oluşmaktadır.

Öğrencilerin %85,9’u devlet yurdunda ikamet etmekte ve öğrencilerin

%35,5’inin ailesi Gaziantep’te ikamet etmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %90’ı herhangi bir işte
çalışmamakta, öğrencilerin %76,6’sı burs/kredi almakta, öğrencilerin %79’u 651 TL ve üzerinde burs/kredi
almakta; öğrencilerin %40,3’ünün ailesinin aylık geliri 3.501-4.000 TL arasında yer almaktadır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin %34,1’inin aylık toplam harcaması 751-800 TL arasında, %50,7’sinin barınma harcama
tutarı 301-400 TL arasında; öğrencilerin %40,7’sinin gıda harcaması 0-250 TL arasında; öğrencilerin
%47,2’sinin ulaşım harcaması 151-200 TL arasında; öğrencilerin %68,6’sının iletişim harcaması 0-150 TL
arasında; öğrencilerin %63,8’inin kültürel harcaması 0-150 TL arasında yer almakta ve öğrencilerin %50,7’si
tasarruf yapmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %82,1’i kahvaltısını yurtta yapmakta ve öğrencilerin
42,1’i öğle yemeği tercihinde de yurdu tercih etmektedir. Öğrencilerin %33,4’ü kendi isteği ile bölüm
tercihinde bulunmaktadır. Son olarak öğrencilerin %38,3’ü İslahiye’de yaşam maliyetini normal olarak
değerlendirmekte, öğrencilerin %41,4’ü İslahiye’de barınma maliyetini normal olarak değerlendirmekte ve
öğrencilerin %37,9’u İslahiye’de gıda maliyetini normal olarak değerlendirmektedir.
Üniversitelerin sadece eğitim-öğretim rolünün dışında kuruldukları yerlere doğrudan ve dolaylı olarak sosyoekonomik katkılarının bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin önemli sosyal ve ekonomik
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değişimlere neden olduğu görülmüştür. Bu nedenle gelecekte yapılacak olan çalışmalarda İslâhiye İİBF
öğrencilerinin ilçe ve il ekonomine nasıl bir katkı yaptığının araştırılmasının literatüre önemli bir fayda
sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Schumpeter’in (1911) ufuk açıcı çalışmasıyla birlikte ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için finansal
gelişmenin itici güç olduğu hem teorik hem de ampirik araştırmaların odak noktası olmuştur. 1980’lerden
itibaren gelişmekte olan ülkelerin büyümesi için gerekli olan finansal serbestleşmenin faydaları haklı
çıkarılmıştır. Neoklasik iktisat savunucuları finansal açıklığın sağlayacağı muhtemel faydaların, sermayenin
daha iyi alanlara tahsis edilmesi, verimli risk paylaşımı, kurumsal kalkınma ile birlikte daha iyi yönetişim ve
makroekonomik disiplinin sağlanması olarak ifade etmektedirler. Finansal açıklığı sorgulayan sermaye
kontrollerinin savunucuları ise uluslararası sermaye hareketleri sonucu gelişmekte olan ülkelerin istikrarsız
dinamikleri ve zayıf yerel kurumlarının varlığı bu ülkelerde ekonomik durgunluğa neden olmaktadır. Sermaye
kontrollerini azaltmayı ve tamamen ortadan kaldırmayı ifade eden finansal serbestleşme, doğrudan yabancı
yatırım (DYY) ve ekonomik büyüme arasındaki finans-büyüme olasılığını ima eder. Sermaye kontrollerinin
DYY varlık ve yükümlülükleri üzerinde yaratmış olduğu doğrudan etki finansal piyasalara göre çok daha
fazladır.
Gelişmekte olan ülkelerde artan küreselleşme eğilimi sonucunda yaşanan derinlik doğrudan yabancı
yatırımlar, finansal açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi önemli hale getirmiş; dolayısıyla yaşanan
bu ilişki uluslararası ekonominin en önemli konularından birisi haline gelmiştir.1990-2020 dönemini
kapsayan çalışma, sermaye piyasalarında hızlı büyüme yaşayan ve ekonomik büyüklükleri açısından önem arz
eden E7 ülkelerindeki DYY, finansal açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Panel Eşbütünleşme ve
Panel Nedensellik testleriyle inceleyerek ilgili değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü tespit etmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: E7 Ülkeleri, Finansal Açıklık, DYY, Büyüme.
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THE RELATIONSHIP OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS, FINANCIAL OPENING AND
ECONOMIC GROWTH: A REVIEW FOR E7 COUNTRIES
ABSTRACT
With Schumpeter's (1911) seminal work, it has been the focus of both theoretical and empirical research that
financial development is the driving force for economic growth. Since the 1980s, the benefits of financial
liberalization necessary for the growth of developing countries have been justified. The proponents of
neoclassical economics state that the possible benefits of financial openness are the allocation of capital to
better areas, efficient risk sharing, institutional development, as well as better governance and macroeconomic
discipline. Defenders of capital controls questioning financial openness, on the other hand, as a result of
international capital movements, the unstable dynamics of developing countries and the existence of weak
local institutions cause economic stagnation in these countries. Financial liberalization, which refers to
reducing and eliminating capital controls, implies the possibility of finance-growth between foreign direct
investment (FDI) and economic growth. The direct impact of capital controls on FDI assets and liabilities is
much greater than in financial markets.
The depth experienced as a result of the increasing globalization trend in developing countries has made the
relationship between foreign direct investments, financial openness and economic growth important;
Therefore, this relationship has become one of the most important issues of the international economy. The
study covering the period 1990-2020 examined the relationship between FDI, financial openness and
economic growth in E7 countries, which experienced rapid growth in capital markets and are important in
terms of their economic size, by using Panel Cointegration and Panel Causality tests. It aims to determine the
direction of causality between related variables.
Keywords: E7 Countries, Financial Openness, FDI, Growth.
GİRİŞ
Doğrudan yabancı yatırımlar birçok ekonomi için sürdürülebilir büyümenin önemli bir kaynağı olarak
görülmektedir. Ev sahibi ülkelerin hükümetleri doğrudan yabancı yatırım girişlerini arttırıcı politikalar
benimsemektedir. Borensztein ve diğerleri (1998), DYY'nin özellikle gelişmekte olan ülkelerde başarılı
ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olduğunu iddia etmektedir. Dünyanın genelinde hükümetlerin
sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için DYY’ı çekebilmesinin en iyi yolu, iyi işleyen finansal
kurumların ve piyasaların oluşturulması ve temin edilen tasarrufların verimli alanlara yönlendirilmesi
olmuştur (Adjasi, Abor, Osei ve Nyavor-Foli, 2012; Pradhan, Arvin, Nair, Mittal ve Norman, 2017).
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1990’larda gelişmekte olan ülkelere yönelen sermayenin yarısından fazlasını doğrudan yabancı yatırımlar
oluşturmaktadır. 1980’lerde yaşanan borç krizleri politika yapıcıların doğrudan yabancı yatırımları çekmek
için yapmış oldukları değişimle eş zamanlıdır. Yabancı firmaların yerel piyasalara yeni ürün ve süreçler
sunması, yerli firmalar açısından teknolojinin hızlandırılmış yayılımından faydalanmasını sağlayabilir.
Yabancı firmalarda çalışan işgücünün yerli firmalara geçmesi de teknoloji yayılımını hızlandıran bir
durumdur. Bu noktada mükemmel bir örnek, Kore'de teknolojiye aşina olmak için eğitilen 130 Bangladeşli
işçiden 115'i sonunda kendi hazır giyim ihracat fabrikalarını kurmak için ayrılmasıdır. Doğrudan yabancı
yatırıma ek olan bu faydalar, DYY’nin ulusal ekonomileri modernize ederek ekonomik büyümeyi teşvik
edecektir. Ülke ekonomisinde yaşanacak DYY’ın olumlu sonuçları nedeniyle hükümetler, yabancı firmalara
ülkelerinde şirket kurmaları için özel teşvik uygulamalarına gitmiştir (Easterly, 2001; Alfaro ve Chanda,
Kalemli-Özcan ve Sayek, 2003).
Doğrudan yabancı sermaye, yurt dışından gelen sermayeyi ifade ediyor olsa da ev sahibi ülkede bu
sermayenin yayılımı yerel finansal piyasaların gelişimi ile yakından ilişki içinde olacaktır. Neoklasik teoriye
göre finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yaratmasını sağlayacak önemli etkenler
mevcuttur. Levine (2001) daha fazla finansal açıklığın ülkelerin yerel finansal sistemlerini güçlendireceğini
ve böylelikle daha fazla yerli yatırımların oluşarak daha yüksek ekonomik büyüme sağlamalarına katkısı
olacağını savunur. Doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişi için finansal açıklığı destekleyen argümanlar,
uluslararası risk paylaşımı sayesinde tüketimin yumuşatılmasını ve sermaye girişlerinin yatırım miktarını
arttıracağını ifade etmektedir. DYY’ların ülke ekonomilerinde olumlu ve uzun vadeli büyüme sağlayabilmesi
kalıcı teknolojik şokların varlığına bağlıdır (Garita, 2009; Omri ve Kahouil, 2014).
Bir ekonomideki yabancı sermayenin önemli biçimini oluşturan doğrudan yabancı yatırımlar, esas olarak çok
uluslu şirketlerin yönlendirilmesi sonucunda ülke ekonomilerine giriş yaparlar. Genellikle kıt miktarda
bulunan yerli sermayeyi tamamlamalarından ötürü gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme
sağlayabilmesi için hayati önem taşımaktadırlar. Ülke ekonomilerine giriş yapan doğrudan yabancı yatırımlar
birçok faktöre bağlı olmakla birlikte ülkelerin finansal açıklık seviyeleri sınır ötesi sermaye akışı için öncü
niteliktedir. Finansal piyasaların ekonomik büyümeye katkıları nedeniyle kredilendirildikleri görülmektedir.
Gelişmiş finansal piyasaların olumlu kredilendirilmesi, finansal varlıklara ait likiditeyi artıracak, yerel ve
küresel çeşitliliği sağlayacak, daha etkin ve iyi yatırım kararlarına sebep olacak ve kurumsal sorunları çözerek
ekonomik büyümeyi destekleyecektir. İyi gelişmiş bir finansal sitemin olmaması durumunda doğrudan
yabancı yatırımların geriye dönük bağlantılar yaratması engellenmektedir. Geriye dönük bağlantılar,
endüstride faaliyet gösteren firmaların daha önce ulaşamadıkları ölçek ekonomilerine ulaşmasına imkan
sağlıyor olsa da yeni firmaların endüstriye dahil edilmesi şeklinde de olabilir. Örneğin Suziki, 1981 yılında
Hindistan hükümeti ile uygun fiyatlı arabalar üretebilmek için ortak bir girişimde bulunmuştur. İlk zamanlar
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arabaya ait tüm parçalar Japonya’dan ithal edilirken on yıl içinde fabrika, daha önce faaliyet göstermeyen
parça üreticisinin ağırlık merkezi olmuştur. Günümüzde ise bu tedarikçiler bir otomobil için gerekli olan
parçaların %90’dan fazlasını sağladığı görülmektedir. Anlaşıldığı üzere dış finansmanın varlığı olmadan bu
üreticilerin piyasaya dahil olmaları mümkün değildir. (Adjasi, Abor, Osei ve Nyavor-Foli, 2012; Aigheyisi
ve Isikhuemen,2019; Parikh,1997).
Lucas (1990) tarafından yazılan “Neden zengin ülkelerden fakir ülkelere sermaye akmıyor?” isimli ufuk açıcı
makalenin başlığıdır. Üretim fonksiyonun ölçeğe göre azalan getiriye sahip olduğu standart neoklasik teoride,
zengin ülkelerde bulunan sermayenin fakir ülkelere taşınması yönündedir. Fakat sermaye hareketlerinin
yönüne bakıldığında tam tersi bir durum olduğu gözlemlenmektedir. Küresel çapta DYY’ların dengesiz
dağıldığı görülmektedir. Var olan DYY varlıkları ve yükümlülükleri, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri
gibi gelişmiş ülkelerde yoğunluk göstermektedir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın
(UNCTAD) istatistiklerine göre, 1980'den 2014'e kadar, Afrika'nın doğrudan yabancı yatırım varlıkları ve
yükümlülükleri, Birleşik Devletler'dekilerin sırasıyla yalnızca %14,95'ini ve %2,16'sını oluşturmaktadır. DYY
girişleri arasında yaşanan büyük fark ülkeler arasında finansal heterojnliğin varlığı ile açıklanmaktadır.
Gelişmiş bir finansal piyasa, firmalara döviz kuru ve ülke riski gibi riskleri azaltmada sigorta görevi üstlenir
ve DYY ile ekonomik büyümenin olumlu etkilenmesine sebep olur. Yatırım alan ülkelerde finansal piyasalara
ait kusurlu bilgi ifşası, asimetrik bilgi sorununa yol açarak çokuluslu şirketlerin piyasaya girişini
etkileyecektir (Okada,2013; Anwar ve Sun, 2011; Tan, Wang, Yang ve Chang, 2019).
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Finansal açıklık ve ekonomik büyümeye ilişkin ampirik çalışmalar oldukça bölünmüş ve karışıklık
göstermektedir. Darrat, Elkhal ve McCallum (2006), Edison, Levine, Ricci ve Slok (2002) ve Levchenko,
Ranciere ve Thoening (2009) çalışmaları finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi
olduğunu gösterse de Gine ve Townsend (2004) böyle bir ilişkinin ülke ekonomileri için kırılgan ve önemsiz
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Köse, Prasad ve Taylor (2010) ise finansal gelişmenin ekonomik büyümeye
olumlu etki yaratmasını, yüksek beşerî sermayenin bulunduğu, iyi kurumsal yapının sağlandığı ve etkin
makroekonomik politikaların benimsendiği ülkelerde tespit etmişlerdir.
Boyd ve Prescott (1986), Greenwood ve Jovanovic (1990), doğrudan yabancı yatırımların ekonomik
büyümeyi etkileyebilmesini finansal kurumların rolüyle ilişkili olduğunu söylerler. İyi işleyen finansal
piyasaların varlığı sonucu ortaya çıkan düşük işlem maliyetlerinin sermayenin verimli dağılımına sebep
olduğunu ve büyümeyi olumlu etkilediğini ifade ederler. Rajan ve Zingales (1998), finansal piyasalarda
yaşanan gelişmenin dış finansman maliyetini düşürdüğünü ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi desteklediğini
belirtmektedir. Wurgler (2000) ise gelişmiş finansal piyasaların varolan yatırımların tahsisini iyileştirerek
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ekonomik büyümeyi hızlandırabileceğini ileri sürmektedir.
Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ileri süren teorik literatür mevcutken,
ampirik literatürde sonuçların karışık olduğu görülmektedir. Alfaro, Chanda, Kalemli Özcen ve Sayek (2004),
DYY ve Ekonomik Büyüme: Yerel Finansal Piyasaların Rolü adlı çalışmada, 1975-1995 yıllarına ait verileri
kullanarak 71 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grubu için finansal açıklık ve doğrudan yabancı yatırımlar
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Yapmış oldukları analizde, iyi gelişmiş finansal piyasalara sahip
ülkelerin doğrudan yabancı yatırımdan önemli ölçüde kazanç sağladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Asiedu ve
Lien (2004), 1970-2000 dönemini ve 96 gelişmekte olan ülkeyi kapsayan şekilde yapmış oldukları çalışmada
farklı sermaye kontrollü uygulamalarının DYY'yi nasıl etkilediğini analiz etmişlerdir. Çalışmadan elde
ettikleri sonuçlar, sermaye kontrollerinin DYY üzerindeki etkisinin bölgeye göre değiştiğini ve zaman içinde
değiştiğini göstermektedir. Ayrıca 1970'lerde ve 1980'lerde uygulanan politikaların hiçbirinin DYY üzerinde
önemli bir etkisi olmamasına rağmen, 1990'larda uygulanan finansal politikaların önemli olduğunu
göstermektedir. Sermaye kontrollerinin Sahra altı Afrika ve Orta Doğu'ya yapılan DYY üzerinde hiçbir etkisi
yokken, Doğu Asya ve Latin Amerika'ya yapılan DYY'yi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Noy ve
Vu (2007), 83 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi kapsayan ve 1984-2000 dönemini içine alan panel tekniği
uyguladıkları çalışmanın sonucuna göre, finansal serbestleşme DYY girişlerini olumlu fakat orta seviyede
etkilemektedir. Cooray (2009) , 1992-2003 dönemi ve 35 ülkeye ait bir panel veri çalışmasında finansal
gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin çoğunlukla olumlu olduğunu bulmuştur. Garita (2009),
finansal açıklığın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ve daha yüksek DYY girişlerinin gelişmekte
olan ülkelerde ve yükselen piyasalarda yatırımları daha çok arttırdığı sonucuna ulaşmıştır.Ricci, Tressel ve
Reinhardt (2010), finansal açıklığın daha az gelişmiş ülkelerde net sermaye girişleri ile daha gelişmiş
ülkelerde net sermaye çıkışları ile sonuçlandığına dikkat çekmişlerdir. Odhiambo (2010) , yapmış olduğu
çalışmada ARDL Sınır Testi uygulamış ve Güney Afrika'daki finansal gelişme ile ekonomik büyüme
arasındaki nedenselliği incelemiştir. Çalışma ekonomik büyümenin Güney Afrika'daki finansal gelişmeye
katkıda bulunduğu sonucuna varmıştır. Jalil ve Feridun (2011) , 1975-2008’e kadar Pakistan'da ekonomik
büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi ele almışlar ve Pakistan’da ekonomik büyüme ile finansal
gelişme arasında güçlü bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Enver ve Nguyen (2011) 1997-2006
dönemi için Vietnam'ın 61 ilini içeren panel verilerini kullanarak, finansal gelişmenin Vietnam'daki ekonomik
büyümeye önemli bir katkı sağladığını bulmuşlardır. Adjasi, Abor, Osei vr Nyavor-Foli (2012), 1997-2008
dönemine ait verileri kullanarak doğrudan yabancı yatırım ve yerel finans piyasaları arasındaki ilişkiyi 32
Afrika ülkesi için incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, DYY girişlerinin ekonomik faydaları ortaya
çıkartabilmesi için daha fazla finansal piyasalarda gelişme sağlanmalıdır. Santana ve Garcia (2013), 19702010 dönemine ait verileri kullanarak 51 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede finansal açıklığın DYY miktarını
arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Okada (2013), 1985- 2009 dönemine ait 112 ülkenin verilerini kullanarak
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yapmış olduğu çalışmasında, finansal açıklık ve kurumsal kalitenin uluslararası sermaye girişlerini nasıl
etkilediğini incelemektedir. Çalışmadan çıkan sonuçlar iki yönlüdür. Birincisi, finansal açıklığın uluslararası
sermaye girişleri üzerindeki kısmi etkisi, kurumsal kalite düzeyinde artmaktadır. İkincisi, kurumsal faktörler
arasında bürokratik kalite ve kanun ve düzen, doğrudan yabancı yatırım kararlarında önemli bir rol
oynamaktadır. Kim, Lin ve Suen (2014)’in 1975-2007 dönemini kapsayan 90 gelişmekte olan ülke için
yapmış oldukları çalışmada finansal entegrasyon ve doğrudan yabancı yatırımın (DYY) ekonomik büyüme ve
makroekonomik belirsizlik üzerindeki dinamik etkilerini incelemektedir. Çalışmanın sonuçları gelişmekte
olan ülkeler için kısa vadede, DYY'nin büyüme üzerinde ortalama bir olumsuz etkisi ve büyüme belirsizliği
üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi olduğunu, ancak DYY entegrasyonuna yanıt olarak ülkeler arası büyük
farklılıkların bulunduğunu ortaya koymuştur. Omri ve Kahouil (2014) 13 MENA ülkesini inceledikleri 19902010 dönemini kapsayan çalışmada, DYY ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğe
rastlamışlardır. Bankole ve Ayinde (2014), 1980-2011 dönemi için Nijerya’da sermaye hesabında yaşanan
liberalizasyonun kısa ve uzun dönemde DYY girişleri üzerinde olumsuz ve anlamlı etkisine rastlamışlardır.
Gammoudi ve Cherif (2015), 1985-2009 dönemi için 17 MENA ülkesinde finansal açıklık ve DYY ilişkisini
incelemişlerdir. Çalışma, finansal açıklığın DYY üzerinde olumlu etkiye sahip olabilmesi için ev sahibi
ülkelerde siyasi istikrar, mülkiyet hakları, azaltılmış kamusallaştırma ve dini gerilim faktörlerine dikkat
çekmiştir. Verikios (2018), finansal açıklığın Çin’deki DYY girişleri üzerine etkisini araştırmış ve sermaye
kontrollerinde azalmanın DYY girişlerinde önemli artışa yol açacağı sonucuna ulaşmıştır. Gaies ve Nabi
(2019), yapmış oldukları çalışmada 1972-2011 dönemine ait verileri kullanarak 67 gelişmekte olan ülke
ekonomisinde finansal açıklık, DYY ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda
gelişmekte olan ülkeler için yüksek seviyede finansal açıklığın DYY kanalıyla ekonomik büyümeyi olumlu
yönde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Aigheyisi ve Isikhuemen (2019), 1981’den 2016’ya kadar olan
dönemde Nijerya ekonomisi için DYY ve finansal açıklık ilişkisini araştırmıştır. Finansal açıklık ile doğrudan
yabancı yatırım girişleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişkili olduğunu, fakat politik rejim ile bu değişkenler
arasındaki etkileşiminin pozitif ve anlamlı olduğunu bulmuştur. Nijerya’da sermaye hesaplarını
serbestleştirmede hükümet ne denli demokratik olursa yabancı yatırımlara o denli açık olduğunu ifade eder.
3. AMPİRİK ANALİZ VE BULGULAR
3.1.Veri ve Yöntem
Bu araştırma, sermaye piyasalarında hızlı büyüme yaşayan ve ekonomik büyüklükleri açısından önem arz
eden E7 (Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya, Rusya ve Türkiye) ülkelerinde, 1990-2020 dönemi
için DYY, finansal açıklık (FO) ve ekonomik büyüme oranı (BO) arasındaki ilişki panel eş-bütünleşme ve
nedensellik testleriyle inceleyerek ilgili değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü tespit etmeyi
amaçlamaktadır.
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Bu amaç ile oluşturulan ampirik modelin fonksiyonel ifadesi aşağıdaki gibidir:
𝐷𝑌𝑌𝑖𝑡 = α1 𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐵𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(1)

Araştırmada kullanılan DYY ve BO değişkenlerinin verileri Dünya Bankası (World Development Indicators)
veri tabanından elde edilmiştir. FO değişkeni ise Lane ve Milesi-Ferretti (2003, 2007) tarafından yapılan
tanıma göre [(Yabancı varlıklar + Yabancı yükümlülükler) / GSYİH] tanıma göre EWN (The External Wealth
of Nations) veri tabanından elde edilmiştir. Analizdeki değişkenlerin tamamı oran değişken olarak analize
eklenmiştir.
Bu araştırma, panel eş bütünleşme ve nedensellik yöntemleri ile tahmin edilmiş, yatay kesit bağımsızlığı
Pesaran (2004) CDLM testi ile incelenmiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı model için, değişkenlerin
hetorejenliğinin araştırılması için Pesaran ve Yamagata (2008) Delta Testi uygulanmıştır. Paneli oluşturan
ülkeler arasında durağanlık incelenmesi için CADF birim kök testi kullanılmıştır. Eş-bütünleşme testi için
Westerlund (2006) çoklu yapısal kırılmalı eş-bütünleşme testi ve Bai, Kao ve Ng (2009) tarafından geliştirilen
ortak faktörler üzerinden yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CUP-FM tahmincisi kullanılmıştır.
Değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü tespit etmek için Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik
testi uygulanmıştır.
3.2.Ampirik Uygulama ve Bulgular
Birim kök ve eş-bütünleşme testleri seçilirken, seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığının dikkate
alınmaması yapılan analizlerin, hatalı sonuçlar vermesine sebep olabilmektedir (Pesaran, 2004).
Araştırmada yatay kesit bağımlılığı, Breush ve Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) CD testi ve Pesaran,
Ullah ve Yamagata (2008) LMadj testi ile incelenmektedir. Yatay kesit bağımlılık testlerinden birincisi Breush
ve Pagan (1980) LM testidir. Bu test, zaman boyutunun yatay kesit boyutundan büyük olduğu durumlarda (T>
N) kullanılmaktadır (Peseran, 2004). Pesaran (2004) CDlm testi, zaman boyutunun yatay kesit boyutundan
büyük olduğu (T>N) ancak iki boyut arasındaki farkın fazla olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Pesaran,
Ullah ve Yamagata (2008) LMadj ise LM testindeki sapmaları ve Pesaran CD testindeki korelasyon toplamının
“0” olma ihtimalini ortadan kaldırmakta ve zaman boyutunun yatay kesit boyutundan büyük olduğu
durumlarda (T>N) kullanılmaktadır incelenmektedir.
Bu testlerle ilgili hipotezler aşağıdaki gibi kurulmuştur:
H0: Kesitler arasında bağımlılık yoktur (yatay kesit bağımlılığı yok)
H1: Kesitler arasında bağımlılık vardır (yatay kesit bağımlılığı var)
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Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları

Değişkenler
FDI
FO
BO
Eş-bütünleşme
denklemi

CDlm (BP,1980)
İstatistik
82.791
73.078
33.312

Olasılık
0.000
0.000
0.043

CD lm (Pesaran, 2004)
İstatistik
Olasılık
9.535
0.000
8.036
0.000
1.900
0.029

LMadj (PUY, 2008)
İstatistik
Olasılık
3.201
0.015
3.467
0.000
2.155
0.016

535.671

0.001

9.579

6.763

0.000

0.012

Tablo 1’de test sonuçlarından da görüldüğü gibi değişkenlerde ve eş-bütünleşme denkleminde yatay kesit
bağımlılığı olmadığını ifade eden H0 hipotezi red edilmekte bu sebeple yatay kesit bağımlılığını dikkate alan
birim kök ve eş-bütünleşme testleri dikkate alınması gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığının olması analize
konu olan ülkelerde ortaya çıkan bir şokun diğer ülkeleri de etkileyebileceğinden politika yapıcılar söz
konusu değişkenlerle ilgili bir politika değişikliğinde diğer ülkelerin durumlarını da göz önüne almalıdırlar.
Yatay kesit bağımlılığı gibi homejenlik testide uygulanacak birim kök ve eş-bütünleşme testlerinin seçimi için
önemlidir bu sebeple eğim katsayılarının değişip değişmediğini Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından
geliştirilen Delta Testi ile incelenmektedir.
Testin hipotezleri aşağıdaki gibidir.
H0: eğim katsayıları homojendir (βi=β)
H1: eğim katsayıları heterojendir (βi≠ β)
Tablo 2. Delta Testi Sonuçları
Test
∆̃
∆̃adj

Test İstatistiği
15.379
13.381

Olasılık Değeri
0.0000
0.0000

Karar
Heterojen

Tablo 2.’deki sonuçlara göre H0 hipotezi reddedilerek modelde yer alan sabit ve eğim katsayılarının heterojen
olduğu sonucu elde edilmiştir.
Araştırmada paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik bulunduğundan tespit
edildiğinden serilerin durağanlığı, ikinci kuşak birim kök testlerinden CADF ve CIPS testi ile incelenmiştir.
Pesaran, gerçekleştirdiği simülasyonlarında CADF testinin hem T>N hem de N>T durumunda geçerli
olduğunu ortaya koymuştur (Pesaran, 2007). Paneli oluşturan her bir yatay kesite ait serinin durağanlığı
CADF testi ile hesaplanırken panelin genelinde birim kökün olup olmadığına karar verebilmek için de CADF
istatistiklerinin ortalaması alınarak hazırlanan CIPS istatistiği hesaplanmakta ve testin hipotezi aşağıdaki
gibidir:
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H0: 𝜌𝑖 = 0 paneli oluşturan her bir yatay kesite ait seriler birim kök içerir
H1: 𝜌𝑖 < 0 paneli oluşturan yatay kesitlerin belirli bir bölümü birim kök içermez
Tablo 3. CADF ve CIPS Test Sonuçları
Ülkeler

FDI
p
2
3
4
3
2
4
2

Çin
Hindistan
Brezilya
Rusya
Endonezya
Meksika
Türkiye
Panel(CIPS)

CADF
2.02
-1.91
-1.99
-1.81
-1.31
-0.89
-1.31
-1.60

FO
p
3
3
2
4
2
3
3

CADF
-1.95
0.475
-2.05
0.121
-2.05
0.501
-0.796

GDP
p
2
2
2
2
2
3
3

-1.821

CADF
2.409
-3.042
-2.843
-3.964
-2.155
-1.855
-0.917
-2.45

Not: Testlerde tahmin edilen modellere sabit terim dâhil edilmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu 4 olarak alınmış ve optimal

gecikme uzunlukları (p), Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. ***, ** ve * sırasıyla % 10, 5 ve 1 anlamlılık düzeylerini
göstermektedir. CADF istatistiği kritik değerleri, sabit+trend modelde -4,67 (%1), -4,67 (%5) ve -4,68 (%10) (Pesaran 2007, table
I(c), p:276) Panel istatistiği kritik değerleri, sabit+trend modelde -2.73 (%1), -2.61 (%5) ve -2.88 (%10) (Pesaran 2007, table II(c),
p:280)

Tablo 3.’deki sonuçlara göre her bir ülkenin tek tek durağanlığının incelendiği CADF test istatistiğinin, hem
de panelin bir bütün olarak durağanlığının test edilmesi için hesaplanan CIPS test istatistiğinin FDI, FO ve
GDP değişkenleri için durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu değişkenler
arasındaki eş-bütünleşme ilişkisinin varlığının testine geçilebileceğine karar verilmiştir.
Araştırmada değişkenler arasındaki eş-bütünleşmenin varlığı Westerlund (2006) tarafından geliştirilen hem
sabitte hem de trendde yapısal kırılmaları içsel olarak belirlemekte ve kırılma tarihlerinin ülkeden ülkeye
değişmesine izin veren çoklu yapısal kırılmalı panel eş-bütünleşme testi ile araştırılmıştır. Hem yatay kesit
bağımlılığında hem de bağımsızlığında kullanılan bu testin hipotezleri aşağıdaki gibidir:
H0: Eş-bütünleşme bulunmaktadır
H1: Eş-bütünleşme bulunmamaktadır
Yatay kesit bağımlılığı olduğu durumlarda Bootstrap dağılımı dikkate alınmaktadır.

Tablo 4. Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Testi
Açıklama
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Yapısal Kırılmaların Dikkate Alınmadığı Durum
Lm İstatistiği

Bootstrap
Değeri
0.007
0.042

Olasılık

Karar
Eş-Bütünleşme Yok
Eş-Bütünleşme Yok

Sabitte
8.439
Sabit+Trend
10.157
Yapısal Kırılmaların Dikkate Alındığı Durum
Sabitte
0.275
0.849
Sabit+Trend
48.315
0.322
Not: Olasılık değerleri, bootstrap kullanılarak, 1000 yineleme ile elde edilmiştir.

Eş-Bütünleşme Var
Eş-Bütünleşme Var

Tablo 4.’deki sonuçlara göre yapısal kırılmaların dikkate alınmadığı modelde eş-bütünleşmenin var olduğunu
söyleyen H0 hipotezi red edilirken yapısal kırılmaları dikkate alan modelde H0 hipotezi red edilememektedir.
Bu sonuçla değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini söyleyebilmekteyiz. Ayrıca paneli oluşturan
ülkelerin eş-bütünleşme denklemlerinde tespit edilen yapısal kırılma sayıları ve tarihleri, Tablo 5’de
sunulmuştur.
Tablo 5. Yapısal Kırılma Tarihleri
Ülkeler
Kırılma Tarihleri
Çin
1990;2007;2009
Hindistan
1992;1995
Brezilya
1999;2010
Rusya
1993;1998;2011
Endonezya
1996;2010
Meksika
1990;1998;2012
Türkiye
1996;2002;2009
Not: Maksimum kırılma sayısı 4 alınmıştır. Model olarak, sabitte ve trendde kırılmaya izin veren model seçilmiştir. Triminaj 0.10
alınmıştır.

Tablo 5’deki sonuçlara göre 1997 Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi ve 2008 Küresel ekonomik krizinin etkileri
görülebilmektedir. Bu sonuçlar küresel ya da ülkeye özgü krizler sebebiyle DYY, FO ve GDP değişkenleri
arasında uzun dönemde kırılmalara sebep olduğu söylenebilir. Elde edilen kırılma tarihleri uzun dönem
katsayılarının tahmini için kukla değişken olarak modele eklenmiştir.
Eş-bütünleşme ilişkisi ve kırılma tarihleri elde edildikten sonra uzun dönem katsayıları elde edebilmek için
yatay kesit bağımlılığını dikkate alan modeldeki değişkenlerin hem I(0) hem de I(1) olmasına imkan tanıyan
CUP-FM tahmincisi kullanılmıştır (Bai Kao, & Ng, 2009). Bu tahminci
Tablo 6’da modelin tahmin sonuçları verilmiştir.
Tablo 6. Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Katsayıları
Değişkenler
CUP-FM
FO
0.163*
BO
0.052*
Not: *, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

t-istatistiği
2.464
3.858

Tablo 6’daki sonuçlara göre E7 ülke grubunda FO değişkeni %1 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
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anlamlıyken GDP değişkeni istatistiki olarak anlamsızdır. Elde edilen bulgu, FO değişkenindeki 1 birimlik
artışın, DYY değişkenini 0.163 birim artırdığı GDP’deki 1 birimlik artışın ise DYY değişkenini 0,05 birim
artırdığı görülmektedir.
Araştırmada zaman serilerindeki Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi mantığına dayanan, heterojenliği
ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Emirmahmutoğu ve Köse (2011) nedensellik testi kullanılmıştır.
Nedensellik testi aşağıdaki hipotezlerle sınanmaktadır (Emirmahmutoğlu ve Köse, 2011: 872):
H0: Y, X’in Granger Nedeni Değildir
H1: Y,X’in Granger Nedenidir
Tablo 7’de FO ve DYY değişkenleri arasındaki Granger Nedensellik test sonuçları bulunmaktadır.
Tablo 7. Nedensellik Testi Sonuçları
Ülkeler

FO→DYY
Wald
P-value
Çin
10.30**
0.035
Hindistan
0.005
0.941
Brezilya
9.604*
0.001
Rusya
6.264**
0.012
Endonezya
0.022
0.879
Meksika
0.996
0.318
Türkiye
0.001***
0.067
Panel
30.691*
0.006
Not: *, **, *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

DYY→FO
Wald
3.400
0.605
0.043
1.379
0.191
0.283
0.238
9.090

P-value
0.493
0.436
0.834
0.240
0.662
0.594
0.625
0.825

Tablo 7’ye göre “FO, DYY’nin Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezinin Hindistan, Endonezya ve Meksika
ülkelerinde kabul edilirken, “DYY, FO Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezi ülkelerin tamamında kabul
edilmektedir. Panelin geneli için “FO, DYY’nin Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezi E7 ülkeleri için red
edilmekte, fakat “DYY, FO Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezi red edilememektedir. Diğer bir ifadeyle
FO ve DYY değişkenleri arasında FO’dan DYY’a doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
Tablo 8’de BO ve DYY değişkenleri arasındaki Granger Nedensellik test sonuçları bulunmaktadır.
Tablo 8.Nedensellik Testi Sonuçları
Ülkeler

BO→DYY
Wald
P-value
Çin
1.190**
0.055
Hindistan
2.105
0.146
Brezilya
0.060
0.805
Rusya
19.96*
4.62E-05
Endonezya
0.775
0.378
Meksika
1.917
0.166
Türkiye
4.996*
0.025
Panel
37.676*
0.000
Not: *, **, *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

DYY→BO
Wald
0.231***
1.862
0.259**
0.899**
0.852
0.166
0.046**
8.661**

P-value
0.072
0.172
0.010
0.037
0.355
0.083
0.029
0.021

Tablo 8’e göre “BO, DYY’nin Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezinin Çin, Rusya ve Türkiye’de red
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edilirken, “DYY, BO Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezi Çin, Brezilya, Rusya ve Türkiye için red
edilmektedir. Panelin geneli için “BO, DYY’nin Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezi ve “DYY, FO
Granger Nedeni Değildir” sıfır hipotezi red edilmektedir. Diğer bir ifadeyle FO ve DYY değişkenleri arasında
çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
4. SONUÇ
Bu araştırma, 1990-2020 yılları arasında E7 ülkelerinde DYY, FO ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi,
panel eş-bütünleşme ve nedensellik testi ile incelenmiş, yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi sonucunda
herhangi bir ülkedeki şokun diğer ülkeleri de etkileyeceği görülmüştür. Bu nedenle, araştırmanın analizinde
yatay kesit bağımlılığı ve heterojenliği dikkate alan eş-bütünleşme ve nedensellik testleri kullanılmıştır.
Westerlund (2006) çoklu yapısal kırılmalı eş-bütünleşme testine göre yapısal kırılmaların dikkate alınmaması
durumunda ilgili değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olmazken, yapısal kırılmaların dikkate alınması
ile değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Eş-bütünleşmenin tespitinden sonra
uzun dönem katsayıları elde edebilmek için kullanılan CUP-FM tahmincisi FO değişkeninin ise 1 birimlik
artışında DYY’ları pozitif etkileyerek 0,16 birim artırdığı BO’daki 1 birimlik artışın ise DYY’ları 0,05 birim
artırdığı görülmüştür. Dolayısıyla, finansal açıklık oranı, doğrudan yabancı yatırımlara pozitif etkileri olan
önemli bir faktördür ve bu bulgu Desbordes ve Wei ( 2017) çalışması ile desteklenmektedir.
Değişkenler arasında nedenselliğin yönü incelendiğinde FO’dan BO’a doğru tek yönlü bir nedensellik varken
GDP değişkeni ile DYY arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya konulmuştur.
E7 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımların artışını sermaye piyasaları da dahil olmak üzere daha derin ve
daha verimli finansal sistemlere sahip olmalarıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Elde edilen bu bulgu Bilir
vd. (2019); Şahin ve Ege (2015) gibi çalışmalar ile desteklemektedir.
Finansal olarak gelişmiş bir ekonomi, sermaye girişlerini tüketimden üretken kullanımlara yönlendirerek
üretkenliği artırabilecektir. Fakat daha yüksek düzeyde finansal piyasa gelişimi olan ülkeler daha fazla DYY
girişi çekse de daha gelişmiş finansal piyasaların varlığında bile belirsizlik DYY girişlerini
caydırabilmektedir. Finansal gelişmişliği daha yüksek olan ülke, olumsuz bir belirsizlik şokunun ekonomik
faaliyetlere hızlı bir şekilde iletilmesi durumunda krizlere daha açık olabilmektedir. Başka çalışmalarda
belirsizliğin DYY’lar üzerine etkileri araştırılabilir.
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ÖZET
Tüm dünyada hükümetler yönettikleri toplumlar için daha iyi bir yaşam sunmayı ve toplumun refahını
artırmayı amaçlamaktadır. Bunun yolu tam istihdam, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme, gelir dağılımında
eşitlik, ödemeler dengesi gibi konularda başarılı politikalar izlemekten geçmektedir. Bununla birlikte tüm
organizasyonlarda olduğu gibi hükümetler de ellerindeki gücü korumayı ve hayatta kalmayı da öncelikli
olarak hedeflemektedir. İki düşünceyi bir arada ele aldığımızda yönetimler izleyecekleri politikalarda
toplumun yaşam memnuniyetini artıracak hedeflere öncelik vermektedir. Bu noktada toplumun yaşam
memnuniyetine en çok etki eden alanların belirlenmesi büyük önem arz etmektedir ve bu konu her geçen gün
bilim insanları tarafından daha fazla ilgi çekmektedir. Yaşam memnuniyeti konusunda ilk çalışmalar gelirin
artırılmasıyla yaşam memnuniyetinin artacağını savunsa da Easterlin (1974) çalışmasında GSYH’nın yaşam
memnuniyeti üzerine bir noktadan sonra anlamlı bir etki etmediğini savunmuştur. Literatüre Easterlin
Paradoksu olarak yerleşen bu düşünce üzerine olumlu ve olumsuz çok sayıda çalışma yapılmış, ayrıca yaşam
memnuniyetine gelirin etkisiyle birlikte, gelir artışının hangi durumlarda olumlu etkileri olduğu halen
araştırılmaya devam etmektedir. Bu çalışmalarda genel olarak ülke toplulukları ele alınarak panel veri
analizleri yapılmaktadır. Bu kapsamda ekonomik göstergelerin yaşam memnuniyetine etkilerini kapsayan ve
panel veri analizini kullanan literatürdeki çalışmalar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Ekonomik Göstergeler, Panel Veri Analizi

Bu çalışma Hasan DURMUŞ tarafından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanmakta olan doktora tezinden
üretilmiştir.
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THE EFFECT OF ECONOMIC INDICATORS ON LIFE SATISFACTION: A LITERATURE
REVIEW1
ABSTRACT
Governments across the world aim to provide a better life and to increase welfare for their population. They
can ensure them with successful policies on some subjects like full employment, price stability, economic
growth, income equality, balance of payments. In addition to this, like all organizations, governments
primarily aim to keep their hegemonic position and survive. When these two thought together, governments
give priority to goals that can increase life satisfaction level more. In this point, determining the subjects
affecting life satisfaction most has great importance and this subject is drawing more attention by scientists
day by day. Although, first studies supported that increasing income leads to better life satisfaction, Easterlin
(1974) argued that GDP after a certain point does not have a significant effect on life satisfaction. There are
many defending and criticizing studies over this idea which is called Easterlin Paradox in literature. Also in
which conditions income have a positive effect is still being studied. These studies are done with panel data
analysis by taking into consideration of country communities. In this context, studies including the effects of
economic indicators on life satisfaction and using panel data analysis are investigated within the literature.
Keywords: Life Satisfaction, Economic Indicators, Panel Data Analysis
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ÖZET
Kripto paraların fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar, ekonomi analizcileri için yeni bir konu alternatifi
olmuştur. Bu çalışmanın özgün olmasını sağlayan tarafta kripto paraların günümüz şartlarında değerlendirilip,
literatüre katkı sağlamasıdır. Çalışmada, pandemi sürecinde ABD doları ve Euro ile piyasa değerlerine göre
seçilen beş adet kripto para birimlerinden BTC, ETH, BNB, LTC ve BCH arasındaki ilişki, 01.06.202025.01.22 dönemlerindeki günlük veriler esas alınarak Fourier ADL eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto
Nedensellik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, FADL eşbütünleşme testine göre döviz kurları ile
kripto paraların uzun dönemde birlikte hareket etmedikleri yani aralarında bir eşbütünleşme ilişkisinin
olmadığı ve kripto paraların kendi arasında da uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı ortaya
çıkmıştır. Toda-Yamamato nedensellik analizine göre ise, kripto paralardan sadece Bitcoin’den Euro’ya doğru
ve ETH ile LTC’den de Bitcoin’e doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiş, kripto paralarla dolar
kuru arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Döviz Kuru, Fourier Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme.
THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTO COINS AND EXCHANGE RATES: FOURIER
COINTEGRATION WITH STRUCTURAL FRACTURE AND CASUALITY ANALYSIS
ABSTRACT
The fluctuations in the prices of cryptocurrencies have created an alternative subject for economic analysis.
The purpose and originality of this study is that cryptocurrencies are evaluated in today's conditions and
contributed to the literature. In the study, the relationship between BTC, ETH, BNB, LTC and BCH, which is
selected according to the market values of the US dollar and Euro during the pandemic process, was analyzed
by Fourier ADL cointegration and Toda-Yamamoto causality analysis based on the daily data for the period
01.06.2020-25.01.22. examined. As a result of the analysis, according to the FADL cointegration test, it has
been revealed that exchange rates and cryptocurrencies do not act together in the long run, that is, there is no
cointegration relationship between them and there is no long-term cointegration relationship between
cryptocurrencies themselves. According to the Toda-Yamamato causality analysis, it has been determined that
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there is a causal relationship from cryptocurrencies only from Bitcoin to Euro and from ETH and LTC to
Bitcoin.
Keywords: Cryptocurrency, Exchange Rate, Fourier Structural Break Cointegration.
1.GİRİŞ
Kripto paraların öncüsü olarak kabul edilen Bitcoin 2008 yılında küresel krizin baş gösterdiği zamanlarda
finans sistemine karşı bir bildiri olarak algılanmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Mortgage krizi geleneksel
finans sistemine olan güvenin azalmasına neden olmuştur. Bu dönemdeki şartlar altında eşten eşe ağ
mimarisini kullanan kripto paraların çevrimiçi ödemelerde herhangi bir finansal kuruma ihtiyaç duymaması
ilgi çekmiştir. Bu nedenle ilk blok olan Genesis ile aktifleşen Bitcoin gibi kripto paraların her geçen gün
sayıları artmaktadır.
Kripto paraların ve özellikle Bitcoin’in fiyatının bu denli artmasının Covid-19 Pandemisi olabileceği
düşünülmektedir. Virüsün kısa zamanda tüm kıtalara yayılmasıyla birlikte Mart 2020 yılında Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Salgının hızlı bir şekilde yayılması ve tedavisinin olmamasından
ötürü ülkeler yayılımı azaltmak ve durdurmak için kapılarını kapatmak zorunda kalmışlardır. Böylece dünya
ticareti durma noktasına gelmiştir. Salgının ekonomik etkilerini minimum düzeyde tutmak isteyen IMF,
Dünya Bankası ve merkez bankaları sıkı tedbirler almışlardır. Ancak talep şoku engellenememiştir. Talep
şoku kısa bir süre sonra arz şokuna dönüşerek tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanmasına neden olmuştur.
Talep eksikliği ve azalan üretim sebebiyle işsizlik ciddi boyutlara yükselmiştir. Dünya ekonomisi küçülme
eğilimine girmiştir. Pandeminin ortaya çıkardığı ciddi ekonomik sorunların farkında olan finans kuruluşları
para arzını artırmak için piyasaya para enjekte etmişlerdir. Düşük faizli kredi imkânı, vergilerde indirim ve
vade ertelemesi gibi birçok para ve maliye politikası uygulanmıştır. Bu çalışmanın ele alındığı dönemde,
kripto para piyasalarında özellikle Bitcoinin fiyatında büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu olay insanların
küresel pandeminin Bitcoin’deki artışın sebeplerinden biri olduğu düşüncesine kapılmasına neden olmuştur.
Bu çalışma, finans sisteminde hala yeni sayılabilecek Bitcoin ve diğer kripto paraları anlamak için sorulan
sorulara cevap bulabilmek amacıyla hazırlanmıştır. İnsanlar, fikir sahibi olmadıkları konulara anlam
verebilmek için en iyi bildikleri şeylerle benzerliklerini veya farklılıklarını belirleyerek bilgi sahibi olmaya
çalışmaktadırlar. Bu bakımdan kripto paralar en fazla itibari paralarla ilişkilendirilerek kıyaslanmaktadır. Bu
mantıkla çalışmada ABD doları ve Euro ile kripto paralar modellenmiştir. Çalışmada, pandemi sürecinde
ABD doları ve Euro ile piyasa değerlerine göre seçilen beş adet kripto para birimlerinden BTC, ETH, BNB,
LTC ve BCH arasındaki ilişki, 01.06.2020-25.01.22 dönemlerindeki günlük veriler esas alınarak Fourier ADL
eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto Nedensellik analizi ile incelenmiştir. Literatür taraması tablo-1 de
verilmiştir.
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Tablo-1: Literatür Taraması
YAZAR(LAR)
Atik vd. (2015)

Dyhberg (2016)

DÖNEM
ARALIĞI
2009-2015
Günlük Veriler

2010-2015
Günlük Veriler

DEĞİŞKENLER

KULLANILAN
YÖNTEM
Bitcoin, Euro, Kanada Granger
Doları, Japon Yeni, Nedensellik Testi
Avustralya
Doları,
İsviçre Frankı
Bitcoin, Altın, ABD GARCH Modeli
Doları

Bouri vd. (2017) 2011-2015
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SONUÇ
Japon Yeni ve Bitcoin arasında
tek yönlü nedensellik ilişkisi
tespit edilmiştir.
Bitcoin’in altın ve ABD Doları
ile birçok yönden benzerlik
gösterdiği tespit edilmiştir.
Bitcoin’in
Asya
borsasında
meydana gelen dalgalanmalara
karşı güvenli bir liman olduğunu
savunmuşlardır.
Bitcoin ile Yen, Yuan, Kanada
Doları, ABD Doları arasında tek
yönlü
nedensellik
ilişkisi
olduğunu ve Bitcoin ile İngiliz
Sterlini ve Euro arasında ise
nedensellik ilişkisi olmadığını
tespit etmişlerdir.
Altın ve Ham petrolden Bitcoin’e
doğru tek yönlü nedensellik
içinde olduğunu tespit etmiştir.
Faiz Oranlarından Libor’un,
Euro’nun, Japon Yeni’nin, Çin
Yuanı’nın ve altının Bitcoin’e
doğru
nedensellik
ilişkisi
olduğunu ve Bitcoin’den de
borsa
endekslerinden
Dow
Jones30 ile NIKKEI225’e doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisi
içinde olduğunu tespit etmiştir.
Bitcoin ile Ethereum ve Monero
arasında herhangi bir nedensellik
ilişkisinin olmadığını, kalan
diğer kripto paralarla BTC
arasında tek ve çift yönlü
nedensellik ilişkisi olduğunu
tespit etmişlerdir.
Analizde kullanılan tüm kripto
paraların
birbirinden
etkilendiğini tespit etmişlerdir.
Pandemi
öncesi
dönemde
Bitcoin’den ham petrole doğru,
pandemi döneminde ise ham
petrolden Bitcoin’e doğru tek
yönlü
nedensellik
ilişkisi
olduğunu tespit etmiştir.
Analizde kullanılan döviz kurları
ile kripto paralar arasında
herhangi
bir
nedensellik
ilişkisinin olmadığını, Bitcoin ile
DASH ve Ripple arasında tek
21- 22/02/2022

Kubar
ve 2020-2021
Toprak (2021)
Günlük Veriler

Bitcoin,
Ethereum, Granger
Tether,
Ripple, Nedensellik Testi
Litecoin,
Cardano,
Polkadot, Bitcoin Cash,
Stellar, Chainlink

Yaman (2021)

Bitcoin,
BİST100,
Euro, Japon Yeni,
İngiliz Sterlini, Çin
Yuanı,
Hindistan
Rupisi

Borsa Endeksi ve
BTC için; 20122020
Günlük
Veriler,
Döviz
Kurları ve BTC
için; 2014-2020
Günlük Veriler

Toda-Yamamato
Nedensellik Testi
Granger
Nedensellik Testi

Yiğit ve Yiğit 2013-2021 Aylık Bitcoin,
BİST100, Granger
(2021)
Veriler,
2019- Gram Altın, ABD Nedensellik Testi
2021
Haftalık Doları
Veriler

yönlü bir nedensellik ilişkisinin
olduğunu tespit etmiştir.
BTC ile ETH arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisinin olduğunu
ve diğer kripto paralarla BTC
arasında
ise
tek
yönlü
nedensellik ilişkisinin olduğunu
tespit etmişlerdir.
BİST100’den Bitcoin’e doğru tek
yönlü
nedensellik
ilişkisi
olduğunu,
Çin
Yuan’ından
BTC’ye doğru bir nedensellik
olduğunu ve diğer döviz
kurlarıyla Bitcoin arasında ise
herhangi
bir
nedensellik
ilişkisinin
olmadığını
tespit
etmiştir.
Pandemiden önce gram altın ile
BTC arasında ve pandemi
döneminde ise BTC ile BİST100
arasında
tek
yönlü
bir
nedensellik ilişkisinin olduğunu
tespit etmişlerdir.

2. ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ
Çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde hem USD/TRY ve EUR/TRY ile piyasa değerlerine göre seçilen beş
adet kripto para birimlerinden BTC/TRY, ETH/TRY, BNB/TRY, LTC/TRY ve BCH/TRY arasında uzun ve
kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı hem de BTC/TRY ile ETH/TRY, BNB/TRY,
LTC/TRY ve BCH/TRY arasında uzun ve kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı TodaYamamoto Nedensellik analizi ile incelenmiştir. Bu nedenle çalışmanın tarihi Covid-19 pandemi sürecini
kapsayan 01.06.2020-25.01.22 dönemlerindeki günlük verilerden oluşmaktadır. Analizde kullanılan
değişkenlerin hepsi www.investing.com adresinden elde edilmiştir. Analizde Winrats-8 ve Ewiews-9
programlarından yararlanılmıştır. Logaritması alınarak analize dahil edilen değişkenlerin korelasyon değerleri
tablo-2’de gösterilmektedir.
Tablo-2: Serilere Ait Korelasyon Tablosu
LNUSD
LNEUR
LNBTC
LNETH
LNBNB
LNBCH
LNLTC

LNUSD
1
0.991858
0.685523
0.749129
0.721795
0.599919
0.622432
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LNEUR

LNBTC

LNETH

LNBNB

LNBCH

LNLTC

1
0.728303
0.785825
0.750893
0.646704
0.675537

1
0.972542
0.944535
0.930490
0.981292

1
0.970339
0.940647
0.954938

1
0.943761
0.932562

1
0.967210

1
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Korelasyon tablosu incelendiğinde bütün değişkenlerin birbiriyle pozitif ve güçlü bir ilişkisi olduğu
görülmektedir. Ayrıca bağımlı değişken olarak seçilen USD, EUR ve BTC’nin kripto paralarla arasında
pozitif ve güçlü bir ilişkisi olduğu da görülmektedir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Döviz kurları ile kripto paralar ve kripto paraların kendileri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan bu
çalışma, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, değişkenlerin kaçıncı derecede durağan olduklarını
belirlemek için hem klasik birim kök testi olan ADF Birim Kök Testi hem de değişkenler arasında yapısal
kırılmanın olup olmadığını incelemek için yeni nesil birim kök testlerinden Christopoulos ve Ledesma (2010)
tarafından geliştirilen Fourier ADF Birim Kök Testi uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında değişkenler
arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Banarjee vd. (2017) tarafından geliştirilen Fourier ADL Eşbütünleşme Testi
uygulanmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise değişkenler arasında kısa dönemde nedensellik ilişkisinin olup
olmadığını tespit etmek için ise Toda-Yamamato Nedensellik Testi uygulanmıştır.
3.1. ADF Birim Kök Testi (The Augmented Dickey-Fuller Test)
Zaman serisi analizlerinde kullanılan değişkenlerin durağanlığı test edilmelidir. Çünkü durağan olmayan
değişkenler analizde kullanıldıkları zaman sahte regresyon sorununu beraberinde getirmektedirler. Böyle bir
durumda R2 yüksek ve t-istatistiği anlamlı çıksa dahi sahte regresyon sebebiyle parametrelerin tahmini
anlamsız olmaktadır (Kubar ve Toprak, 2021:237). ADF birim kök testinde yokluk ve alternatif hipotez şu
şekilde kurulmaktadır (Bozkurt, Altıner, 2018:171):
H0: Seri durağan değildir (Birim kök vardır).
H1: Seri durağandır (Birim kök yoktur).
Böylece hesaplanan test istatistiği değeri MacKinnon kritik değerlerinden mutlak değer olarak büyük çıkarsa
H0 yokluk hipotezi reddedilmektedir ve bu da serinin durağan yani I (0) olduğunu göstermektedir. Analizde
kullanılan değişkenler düzey değerlerinde değil de birinci farkında durağan oluyorsa böylece seri, birinci
dereceden entegre (durağan)-I (1) olarak nitelendirilmektedir (Dere,2019:103).
3.2. Fourier ADF Birim Kök Testi
Zaman serisi analizlerinde serilerin durağanlığını test etmek için birim kök testleri oldukça sık
kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan birim kök testi ise ADF Birim Kök testi olup yapısal kırılmaları
dikkate almamaktadır. Klasik birim kök testlerinin ardından yapısal kırılmaları dikkate alan Perron (1989) tek
kırılmalı birim kök testi, Zivot ve Andrews (1992) tek kırılmalı birim kök testi, Narayan ve Popp (2010) çift
kırılmalı birim kök testi gibi testler ortaya çıkmıştır. Ancak bu testleri kullanırken uygun fonksiyonel model
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belirlemek zor olmaktadır (Demez, 2021:137). Çalışmada klasik birim kök testi olan ADF birim kök testinin
yanında yapısal kırılmayı dikkate alan Fourier yaklaşımına dayanan ADF birim kök testi de kullanılmıştır. Bu
yaklaşıma dayanan birim kök testlerinde, serilerde oluşan sert kırılmalardan ziyade yumuşak geçişli kırılmalar
dikkate alınmaktadır (Özer, 2020:190). Fourier ADF birim kök testinde şu model dikkate alınmaktadır
(Christopoulos ve Ledesma, 2010: 1081):
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
𝑦𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 𝑠𝑖𝑛 (
) + 𝛿2 cos (
) + 𝑣𝑡
𝑇
𝑇

(1)

Denklem-1’de t: trend terimi olarak ifade edilmektedir. T: Örneklem büyüklüğü, k ise Fourier fonksiyonuna
ait frekans sayısını göstermektedir. π ise 3.1415 olarak alınmıştır. Kurulan hipotezler ise şu şekildedir:
𝐻0 = 𝑣𝑡 = 𝜇𝑡 ,

𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 + ℎ𝑡

(2)

Denklem-2’deki ht’nin 0 ortalamayla durağan bir seyir izlediği varsayılmaktadır. Test istatistiği ise 3 aşamalı
bir şekilde belirlenmektedir:
İlk aşamada, en küçük k (1,2,3,4,5) değeri belirlenir ve model kalıntıları EKK ile tahmin edilmektedir. Ayrıca
k değeri Min KKT’yi de belirlemektedir.
2𝜋𝑘 ∗ 𝑡
2𝜋𝑘 ∗ 𝑡
𝑣̂𝑡 = 𝑦𝑡 − [𝛿̂0 + 𝛿̂1 𝑠𝑖𝑛 (
) + 𝛿̂2 𝑐𝑜𝑠 (
)]
𝑇
𝑇

(3)

İkinci aşamada değişkenlere birim kök testi uygulanmaktadır:
𝑝

∆𝑣𝑡 = 𝛼1 𝑣𝑡−1 + ∑

𝑗=1

𝛽𝑗 ∆𝑣𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡

(4)

Denklem-4’deki modelin kalıntılara uygulanmasıyla beraber Fourier ADF birim kök testi yapılmaktadır. Bu
birim kök testinin temel ve alternatif hipotezleri şu şekilde kurulmaktadır: H 0: α1=0 (seri durağan değil) ve H1:
α1<0 (Seri durağan)’ dır. Son adım olan üçüncü aşamada ise eğer FADF test istatistiği anlamlı bulunursa
Fourier fonksiyonunun trigonometrik teriminin anlamlı olup olmadığına bakılmaktadır: H 0: δ1=δ2=0
(trigonometrik terimler anlamsız) ve H1: δ1≠δ2≠0 (trigonometrik terimler anlamlıdır). Burada test istatistiği
mutlak değer olarak kritik değerden büyük olursa yokluk hipotezi reddedilir ve seri durağan bulunmaktadır.
Ancak yokluk hipotezi reddedilemezse seri birim köklü bulunmaktadır ve bu nedenle Fourier teriminin
anlamlı olup olmadığına bakılmasına gerek kalmamaktadır.
3.3. Fourier ADL Eşbütünleşme Testi
Fourier fonksiyonlarına dayalı eşbütünleşme testleri, çoklu yapısal kırılmalar dikkate alınarak modele dahil
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edilmektedirler. Fourier eşbütünleşme testleri diğer eşbütünleşme testlerine kıyasla daha güvenilir olmaktadır.
Çünkü, bu eşbütünleşme testleri, sert ve yumuşak geçişli yapısal kırılmaları diğer eşbütünleşme testlerine göre
daha başarılı bir şekilde tespit etmektedirler (İnal, 2020:74). Banerjee vd. (2017)’nin Fourier ADL (FADL)
eşbütünleşme testine ait denklem şu şekildedir (Banerjee, 2017: 116-117):
∆𝑦1𝑡 = 𝑑𝑡 + 𝛿1 𝑦1,𝑡−1 + 𝛾 , 𝑦2,𝑡−1 + 𝜑 ′ ∆𝑦2𝑡 + 𝜀𝑡

(5)

Denklem-5’de yer alan 𝛾, 𝜑, 𝑦2𝑡 açıklayıcı değişkenler olup parametre vektörlerini göstermektedirler. 𝜀𝑡 , hata
terimini ifade etmektedir. y1t bağımlı değişkendir. dt deterministik terim olarak tanımlanmakta ve şu şekilde
gösterilmektedir:
𝑞

𝑑𝑡 = 𝛾0 + ∑𝑘=1 𝛾1,𝑘 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋𝑘𝑡
𝑇

𝑞

) + ∑𝑘=1 𝛾2,𝑘 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑘𝑡
𝑇

),

𝑞≤

𝑇
2

(6)

Burada y0 sabit terimdir, T gözlem sayısı, k frekans sayısı ve q ise tahmini frekans sayısı olarak ifade
edilmektedirler.

FADL eşbütünleşme testi hipotezleri ise şu şekilde kurulmaktadır: H 0: δ1=0,

eşbütünleşmenin olmadığını ve H1:δ1<0 ise eşbütünleşmenin olduğunu ifade etmektedir. FADL test istatistiği
ise şu şekilde elde edilmektedir:
𝐹
𝑡𝐴𝐷𝐿
=

𝛿̂1
𝑠𝑒(𝛿̂1 )

(7)

Denklem-7’den elde edilen FADL test istatistiği değeri, mutlak değerce kritik değerden yüksek bulunması
durumunda yokluk hipotezi reddedilmekte ve değişkenler arasında eşbütünleşmenin olduğu sonucuna
varılmaktadır. FADL test istatistiğinin değeri kritik değerden mutlak değerce küçük bulunması durumunda
yokluk hipotezi reddedilememekte ve böylece eşbütünleşmenin olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
3.4. Toda-Yamamato Nedensellik Testi
Toda-Yamamato (1995), nedensellik testinde analizi yapılan bir serinin durağan olup olmadığına ve
aralarında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığına bakılmaksızın yapılabileceğini öne sürmüştür. Yani,
analizi yapılacak bir serinin düzeyde durağan bulunması halinde, değişkenlerin seviye değerleri kullanılarak
Wald testi yapılabilmektedir. Bu nedensellik testi k gecikme uzunluğuyla Ki-Kare (X2) asimptotik dağılım
özelliği göstermektedir. Ayrıca bu test yapılırken VAR modeli kurulurken k+d max dikkate alınmalıdır. k
burada değişkenlerin optimal gecikme uzunluğunu, d max ise değişkenlerin bütünleşme derecesini ifade
etmektedir. TY (1995) nedensellik testi denklemi şu şekildedir (Çağlar ve Mert, 2019:345):
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𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑦𝑡 = 𝛿 + ∑ 𝑎𝑖 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀1𝑡
𝑖=1

𝑖=1

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

(8)

𝑥𝑡 = δ + ∑ 𝛾𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + ∑ 𝜗𝑖 𝑦𝑡−𝑖 + 𝜀2𝑡
𝑖=1

(9)

𝑖=1

Denklem-8 ve Denklem-9’daki 𝜀1𝑡 𝑣𝑒 𝜀2𝑡 hata terimlerine ait temiz diziyi ve otokorelasyon sorunun
olmadığını varsaymaktadır. Toda-Yamamato nedensellik testinde, ilk olarak d max’ı belirlemek için
değişkenlere birim kök testi yapılıp durağanlık mertebeleri belirlenmekte ve daha sonra VAR modeli
kurularak uygun gecikme uzunluğuna (k) karar verilmektedir. En son ise ulaşılan VAR modeli üzerinden
nedensellik testi sonuçları yorumlanmaktadır (Çağlar ve Mert, 2019:345). Toda-Yamamato nedensellik
testindeki temel ve alternatif hipotezler (Aksoy vd., 2020:123);
H0: X değişkeni Y değişkeninin Granger nedeni değildir
H1: X değişkeni Y değişkeninin Granger nedenidir.
Analiz sonucunda ise hesaplanan olasılık değeri kritik değerlerden (%1, %5 ve %10) yüksek çıkarsa yokluk
hipotezi reddedilememekte ve X, Y’nin Granger nedeni değildir şeklinde yorumlanmaktadır.
4.ARAŞTIRMANIN ANALİZİ VE BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde değişkenlerin durağanlık seviyelerini belirlemek için ADF ve yapısal kırılmaları
dikkate alan FADF birim kök testleri yapılmıştır. Tablo-3’de ADF Birim Kök Testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo-3: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
ADF(Düzey)
Sabit
-0.060
(0.951)
LNEUR
-0.181
(0.937)
LNBTC
-1.409
(0.578)
LNETH
-1.503
(0.530)
LNBNB
-1.037
(0.740)
LNLTC
-1.541
(0.511)
LNBCH
-1.660
(0.450)
%1
-3.445
%5
-2.868
%10
-2.570
(): Olasılık değerlerini ifade etmektedir.
Değişkenler
LNUSD

Trend
-1.565
(0.804)
-1.584
(0.797)
-0.875
(0.956)
-1.122
(0.922)
-0.868
(0.957)
-1.378
(0.866)
-1.720
(0.740)
-3.979
-3.420
-3.132

ADF (Birinci Fark)
Sabit
Trend
-18.126
-18.154
(0.000)
(0.000)
-18.692
-18.690
(0.000)
(0.000)
-21.063
-21.120
(0.000)
(0.000)
-7.656
-7.763
(0.000)
(0.000)
-20.246
-20.255
(0.000)
(0.000)
-20.485
-20.515
(0.000)
(0.000)
-21.318
-21.336
(0.000)
(0.000)
-3.445
-3.979
-2.868
-3.420
-2.570
-3.132

Karar
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)
I (1)

Yapılan ADF Birim Kök Testi sonucuna göre tüm değişkenler hem sabitli modelde hem de sabitli ve trendli
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modelde kritik değerlerden mutlak değer olarak küçük oldukları için yokluk hipotezi reddedilememektedir.
Değişkenler seviyede birim köklü bulunmuştur. Bu nedenle değişkenlerin birinci farkı alınarak tekrar birim
kök testi yapılmış hem sabitli hem de trendli modelde değişkenlerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
ADF Birim Kök Testi sonucuna göre değişkenlerin bütünleşme derecesi I (1) olarak belirlenmiştir. Tablo4’de değişkenlere ait Fourier ADF Birim Kök Testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo-4: Fourier ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Sabit
Trend
Min
FOptimal
Min
FOptimal
Değişkenler
RSS
k FADF
istatistiği
Lag
RSS
k FADF istatistiği
Lag
LNUSD
9.980
1 -0.742
109.396
0
1.925
1 -2.965
322.946
0
LNEUR
9.523
3 -0.541
88.440
0
1.740
1 -3.073
252.718
0
LNBTC
118.110
1 -0.838
266.421
0
19.550 1 -2.039
204.032
0
LNETH
202.407
1 -1.545
373.718
1
18.500 1 -2.645
149.484
1
LNBNB
290.121
1 -0.956
519.711
1
66.837 1 -1.845
146.186
1
LNLTC
87.762
1 -1.507
300.074
0
24.300 1 -2.630
212.872
0
LNBCH
39.713
1 -2.428
428.949
0
19.334 1 -2.954
143.058
0
MİN RSS: En küçük kalıntı kareleri toplamı, K: Frekans sayısını ifade etmektedir. Ayrıca sabitli modelde k=1 için; %1,
%5 ve %10 için FADF kritik değerleri sırasıyla; -4.40, -3.78 ve -3.46. k=3 için kritik değerler sırasıyla; -3.64, -3.05 ve 2.72’dir. Trendli modelde k=1 için kritik değerler de sırasıyla şu şekildedir: -4.86, -4.30 ve -4.02’dir.

Yapısal kırılmaları dikkate alan FADF birim kök testi sonucuna göre analizde kullanılan değişkenlere ait test
istatistiği değerleri hem sabitli modelde hem de sabitli ve trendli modelde mutlak değerce kritik değerlerden
küçük olduğu için H0 yokluk hipotezi reddedilememektedir. Tüm değişkenler I (0) yani düzey değerlerinde
birim köklü bulunmuştur. Bu nedenle Fourier trigonometrik teriminin anlamlı olup olmadığına bakılmasına
gerek kalmamaktadır. Sonuç olarak ADF birim kök testinde düzeyde birim köklü bulunulan seriye bu durağan
dışılığın herhangi bir kırılmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için FADF Birim Kök Testi
uygulanmıştır. Seri düzeyde birim köklü bulunmuştur. Bu nedenle analize, ADF Birim Kök Testi sonucunda
değişkenlerin I (1) olduğuna karar verilerek devam edilmiştir. Çalışma için üç adet model kurulmuştur:
Model 1: Bağımlı değişken döviz kuru USD/TRY ile bağımsız değişken kripto paralar (BTC/TRY,
ETH/TRY,

BNB/TRY,

LTC/TRY

ve

BCH/TRY)

ile

ilişkisi

ve

nedensellik

etkisi
Model 2: Bağımlı değişken döviz kuru EUR/TRY ile bağımsız değişken kripto paralar (BTC/TRY,
ETH/TRY, BNB/TRY, LTC/TRY ve BCH/TRY) ile ilişkisi ve nedensellik etkisi
Model 3: Bağımlı değişken kripto para BTC/TRY ile bağımsız değişken kripto paralar (ETH/TRY,
BNB/TRY, LTC/TRY ve BCH/TRY) ile ilişkisi ve nedensellik etkisi.

4.1. Model-1 Analiz Sonuçları
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Analizde kullanılan değişkenlerin I (1) seviyesinde durağan olduğuna karar verdikten sonra değişkenler
arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığına karar vermek için değişkenlere Fourier ADL
Eşbütünleşme Testi yapılmıştır. Bağımlı değişkenin USD/TRY ve bağımsız değişkenin kripto paraların
olduğu tablo-5’te Model-1’e ait hem sabitli hem de sabitli ve trendli modele dair FADL eşbütünleşme testi
sonuçları yer almaktadır.
Tablo-5: Model 1 Fourier ADL Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Sabitli
Min RSS
0.130

k
1

FADL

%1
-5.422

Min RSS
0.130

k
1

FADL

%1
-5.745

FADL Test İstatistiği
-3.258
Kritik Değerler
%5
-4.816
Sabit+Trend

Sonuç
Eşbütünleşme Yoktur

FADL Test İstatistiği
-3.520
Kritik Değerler
%5
-5.150

Sonuç
Eşbütünleşme Yoktur

%10
-4.495

%10
-4.836

Tablo-5’teki FADL eşbütünleşme testi sonuçlarına göre hem sabitli hem de trendli modelde FADL test
istatistiği değerinin mutlak değerce tüm kritik değerlerden küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda
değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden temel hipotez
reddedilememektedir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç değişkenlerin
uzun dönemde birlikte hareket etmediklerini göstermektedir. Değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik
ilişkisi Toda-Yamamato nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Değişkenlerin bütünleşme derecesi d max 1
olarak belirlenmiştir. Uygun gecikme uzunluğu ise LR (Olabilirlik Oranı Testi) bilgi kriterine göre 7 olarak
belirlenmiştir. Gecikme uzunluğunun AIC, SIC, HQ ve FPE’ye göre belirlenmemesinin nedeni bu bilgi
kriterlerinin olduğu gecikme uzunluklarında otokorelasyon sorununun olmasıdır. Tablo-6’da Model-1 için
Toda-Yamamato nedensellik testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo-6: Model 1 Toda-Yamamato Nedensellik Testi Sonuçları

Bağımlı
Değişken

USD/TRY

Bağımsız
Değişken(ler)
BTC/TRY
ETH/TRY
BNB/TRY
LTC/TRY
BCH/TRY

Ki-Kare Test
İstatistiği
dmax
1
1
1
1
1

k
7
7
7
7
7

11.344
5.555
4.697
6.110
4.138

Ki-Kare
Değeri
0.124
0.592
0.696
0.526
0.763

P- İlişki ve Yönü
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Bağımlı değişkenin dolar kuru ve bağımsız değişkenin kripto paralar olduğu kısa dönem nedensellik testi
sonuçlarına göre, kripto paraların dolar kurunda meydana gelecek değişmelerin nedeni olmadığı (p>0.05)
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önem seviyesinde tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kripto paralardaki fiyat hareketliliği USD/TRY
fiyatlarındaki değişimi etkilememektedir. Böylece, pandemi döneminde dolar kuru ile kripto paralar arasında
kısa dönemde nedensellik ilişkisinin olmadığı ve dolar kurunun kripto paralardan bağımsız hareket ettiği
sonucuna ulaşılmıştır.
4.2. Model-2 Analiz Sonuçları
Bağımlı değişkenin EUR/TRY ve bağımsız değişkenin kripto paraların olduğu tablo-7’de Model-2’ye ait hem
sabitli hem de sabitli ve trendli modele dair FADL eşbütünleşme testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo-7: Model 2 FADL Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Sabit
Min RSS
0.131

k
1

FADL

%1
-5.422

Min RSS
0.130

k
1

FADL

%1
-5.745

FADL Test İstatistiği
-3.335
Kritik Değerler
%5
-4.816
Sabit+Trend
FADL Test İstatistiği
-3.671
Kritik Değerler
%5
-5.150

Sonuç
Eşbütünleşme Yoktur
%10
-4.495
Sonuç
Eşbütünleşme Yoktur
%10
-4.836

Tablo-7’deki FADL eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, hem sabitli hem de trendli modelde FADL test
istatistiği değerinin mutlak değerce tüm kritik değerlerden küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda
değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden temel hipotez
reddedilememektedir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç değişkenlerin
uzun dönemde birlikte hareket etmediklerini göstermektedir. Değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik
ilişkisi Toda-Yamamato nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Değişkenlerin bütünleşme derecesi, d max 1
olarak belirlenmiştir. Uygun gecikme uzunluğu ise LR bilgi kriterine göre 7 olarak belirlenmiştir. Tablo-8’de
Model-2 için Toda-Yamamato nedensellik testi sonuçları gösterilmektedir.
Tablo-8: Model 2 Toda-Yamamato Nedensellik Testi Sonuçları

Bağımlı
Değişken

EUR/TRY

Bağımsız
Değişken(ler)
BTC/TRY
ETH/TRY
BNB/TRY
LTC/TRY
BCH/TRY

Ki-Kare
İstatistiği
dmax
1
1
1
1
1

k
7
7
7
7
7

Test

14.102
8.606
3.827
7.676
3.807

Ki-Kare
Değeri
0.049
0.282
0.799
0.362
0.801

P-

İlişki ve Yönü
BTC→EUR
Yok
Yok
Yok
Yok

Bağımlı değişkenin Euro ve bağımsız değişkenin kripto paralar olduğu kısa dönem nedensellik testi
sonuçlarına göre kripto paralardan sadece Bitcoin’in olasılık değeri (p<0.05) olduğu için yokluk hipotezi
reddedilmektedir. Bitcoin’den Euro’ya doğru nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre,
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Bitcoin fiyatındaki hareketlilik Euro fiyatlarındaki değişimi etkilemektedir. Aynı zamanda kripto paraların
Euro’da meydana gelecek değişmelerin nedeni olmadığı (p>0.05) önem seviyesinde tespit edilmiştir. Yokluk
hipotezi reddedilememektedir. Elde edilen sonuçlara göre, kripto paralardaki fiyat hareketliliği EUR/TRY
fiyatlarındaki değişimi etkilememektedir. Pandemi döneminde EUR/TRY ile kripto paralar (ETH/TRY,
BNB/TRY, LTC/TRY ve BCH/TRY) arasında kısa dönemde nedensellik ilişkisinin olmadığı ve Euro’nun
kripto paralardan bağımsız hareket ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.
4.3. Model-3 Analiz Sonuçları
Bağımlı değişkenin BTC/TRY ve bağımsız değişkenin ETH/TRY, BNB/TRY, LTC/TRY ve BCH/TRY’nin
olduğu tablo-9’da Model-3’e ait hem sabitli hem de sabitli ve trendli modele dair FADL eşbütünleşme testi
sonuçları yer almaktadır.
Tablo-9: Model 3 FADL Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Sabit
Min RSS
0.220

k
2

FADL

%1
-5.143

Min RSS
0.218

k
2

FADL

%1
-5.490

FADL Test İstatistiği
-3.897

Sonuç
Eşbütünleşme Yoktur

%5
-4.524

%10
-4.188

FADL Test İstatistiği
-4.182

Sonuç
Eşbütünleşme Yoktur

%5
-4.894

%10
-4.571

Kritik Değerler

Sabit+Trend

Kritik Değerler

Tablo-9’daki FADL eşbütünleşme testi sonuçlarına göre hem sabitli hem de trendli modelde FADL test
istatistiği değerinin mutlak değerce tüm kritik değerlerden küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda
değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden temel hipotez
reddedilememektedir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç değişkenlerin
uzun dönemde birlikte hareket etmediklerini göstermektedir. Değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik
ilişkisi Toda-Yamamato nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Değişkenlerin bütünleşme derecesi d max 1
olarak belirlenmiştir. Uygun gecikme uzunluğu ise AIC ve FPE bilgi kriterine göre 6 olarak belirlenmiştir.
Tablo-10’da Model-3 için Toda-Yamamato nedensellik testi sonuçları gösterilmektedir.

Tablo-10: Model 3 Toda-Yamamato Nedensellik Testi Sonuçları
Ki-Kare Test
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Bağımlı
Değişken

Bağımsız
Değişken(ler)
ETH/TRY
BNB/TRY
LTC/TRY
BCH/TRY

BTC/TRY

İstatistiği
dmax
1
1
1
1

k
6
6
6
6

Ki-Kare
Değeri
0.000
0.395
0.095
0.221

27.394
6.257
10.765
8.231

P- İlişki ve Yönü
ETH→BTC
Yok
LTC→BTC
Yok

Bağımlı değişkenin Bitcoin ve bağımsız değişkenin diğer kripto paralar olduğu kısa dönem nedensellik testi
sonuçlarına göre kripto paralardan ETH’nin olasılık değeri (p<0.05) ve LTC’nin olasılık değeri (p<0.10)
olduğu için kurulan yokluk hipotezi reddedilmektedir ve hem ETH’den hem de LTC’den Bitcoin’e doğru
nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. ETH ve LTC fiyatlarındaki hareketlilik Bitcoin fiyatlarındaki
değişimi de etkilemektedir. Bitcoin’in ETH ve LTC’den bağımsız hareket etmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Aynı zamanda BNB ve BCH’nin Bitcoin’de meydana gelecek değişmelerin nedeni olmadığı (p>0.05) önem
seviyesinde tespit edilmiştir. Yokluk hipotezi reddedilememektedir. Elde edilen sonuçlara göre, BNB ve
BCH’deki fiyat hareketliliği Bitcoin fiyatlarındaki değişimi etkilememektedir. Sonuç olarak, pandemi
döneminde BTC/TRY ile kripto paralar (BNB/TRY ve BCH/TRY) arasında kısa dönemde nedensellik
ilişkisinin olmadığı ve BTC’nin BNB ve BCH’den bağımsız hareket ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde seçilmiş kripto paralarla seçilmiş döviz kurları arasındaki ve kripto
paraların kendi aralarındaki ilişkinin uzun ve kısa dönemde incelenmesidir. 01.06.2020-25.01.2022
dönemlerini kapsayan günlük verilerden oluşan bu analizde 3 farklı model geliştirilmiştir. Her bir modelde
sırasıyla USD/TRY ve EUR/TRY ile kripto paralar ve BTC/TRY ile ETH/TRY, BNB/TRY, LTC/TRY ve
BCH/TRY arasındaki ilişkinin analizi Fourier ADL Eşbütünleşme Testi ve Toda-Yamamato Nedensellik
Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, FADL eşbütünleşme testine göre döviz kurları
ile kripto paraların uzun dönemde birlikte hareket etmedikleri yani aralarında bir eşbütünleşme ilişkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde kripto paraların kendi arasında da uzun dönemli eşbütünleşme
ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Toda-Yamamato nedensellik analizine göre ise, kripto paralardan sadece
Bitcoin’den Euro’ya doğru ve ETH ile LTC’den de Bitcoin’e doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca yatırımcıların hem Bitcoin ile Euro’nun olduğu hem de Bitcoin ile Ethereum ve Litecoin’in
olduğu portföylere dikkat etmeleri gerekmektedir. Kripto paralarla dolar kuru arasında ise herhangi bir
nedensellik

ilişkisinin

olmadığı

sonucu

tespit

edildiği

için

bunlar

aynı

portföy

içinde

değerlendirilebilmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda kripto para sayısı arttırılabilir ve döviz kurları yerine
başka ekonomik göstergeler kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Covid-19 pandemi dönemi bittikten
sonra tekrar aynı değişkenler kullanılarak analizin sonucu ile mevcut çalışma kıyaslanabilir.
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ÖZET
Rostow İktisadi Büyümenin Aşamaları, Komünist Olmayan Bir Manifesto adlı eserinde kalkınma sürecinin
beş aşamadan geçerek gerçekleşeceğini açıklamıştır. İlk aşama geleneksel toplum, ikinci aşama kalkışa
hazırlık, üçüncü aşama kalkış, dördüncü aşama olgunlaşmaya gidiş ve son aşama yoğun kitlesel tüketim
aşamasıdır. Kalkışa hazırlık ve kalkış aşamaları, sanayileşme sürecinin belirleyici aşamalarıdır. Rostow’a
göre kalkış aşamasından sonra gelen süreç adeta otomatik olarak gerçekleşecektir. Dolayısıyla, kalkışa
hazırlık ve kalkış aşamalarında alınacak kararlar sanayileşme için gerekli ve tayin edici kararlardır. Kalkış
aşamasının üç özelliği vardır. Buna göre, üretken faaliyetlere dönük yatırımların oranı % 5’in altından % 10
veya üzerine çıkar. Zirai hammaddeleri mamul mala çeviren bir veya birkaç öncü veya önder sektör kurulur.
Bir başka deyişle kaynaklar öncü veya önder sektör adı verilen bir veya birkaç sektöre aktarılır. Son olarak,
yatırımların oranına ve yatırım yapılacak sektörlere karar verebilecek uygun bir idari ve siyasi ortam
gereklidir. Ayrıca, benzer şekilde uygun bir sosyal ortamın varlığı da gereklidir. Rostow’un söz konusu
çalışması verilere yeterince dayanmaması gibi önemli eleştirilere de uğramıştır. Bu kapsamdaki eleştirilerden
biri, Rostow’un yatırım oranına dair saptamasına ilişkindir. Mevcut çalışmanın amacı, Rostow’un yatırım
oranına ilişkin açıklamalarının, kendisi açıkça yazmasa da Harrod’un çözümlemesine dayandığını
göstermektir. Bu amaca dönük olarak önce Rostow’un ilgili açıklamasına yer verilmiş, ardından Harrod’un
büyüme oranı çözümlemesi gösterilmiştir. Son olarak, Rostow’un analizinin Harrod’un büyüme oranı
çözümlemesine dayandığı gösterilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuç göstermektedir ki, iktisadi analiz bir
sürekliliğe dayanır. Bir başka deyişle, iktisadın farklı disiplinlerinin açıklamaları birbiriyle etkileşim
halindedir. Bu nedenle, iktisat eğitiminde farklı iktisat disiplinlerine yer verilmesi iktisadın bütüncül olarak
ele alınmasını mümkün kılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rostow, Harrod, İktisadi Düşünce Tarihi, İktisat Eğitimi.

HARROD IN THE ROSTOW
ABSTRACT
Rostow explained in his book The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto that the
development process would take place through five stages. The first stage is traditional society, the second
stage is preconditions for take-off, the third stage is take-off, the fourth stage is drive to maturity, and the final
1
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stage is age of high mass consumption. The preconditions for take-off and take-off stages are the decisive
stages of the industrialization process. According to Rostow, the process that comes after the take-off stage
will occur almost automatically. Therefore, the decisions to be taken during the preconditions for take-off and
take-off stages are necessary and decisive for industrialization. The take-off stage has three characteristics.
Accordingly, the proportion of investments in productive activities rises from below 5% to 10% or more. One
or more leading sectors that convert agricultural raw materials into finished goods are established. In other
words, resources are transferred to one or more sectors called leading sectors. Finally, a suitable
administrative and political environment is required that can decide the rate of investments and the sectors to
invest in. In addition, the existence of a suitable social environment is similarly required. Rostow's
aforementioned study has also faced significant criticism, such as not being sufficiently based on data. One of
the criticisms in this context is related to Rostow's determination of the investment rate. The purpose of the
present study is to show that Rostow's explanations of the investment rate are based on Harrod's analysis,
although he does not explicitly write it. For this purpose, first Rostow's explanation is given, and then
Harrod's growth rate analysis is shown. Finally, it is shown that Rostow's analysis is based on Harrod's
analysis of growth rate. The result obtained in the study shows that economic analysis is based on a
continuum. In other words, explanations of different disciplines of economics interact with each other. For
this reason, including different economics disciplines in economics education will make it possible to
consider economics as a holistic one.
Keywords: Rostow, Harrod, History of Economic Thought, Economics Education.
1. GİRİŞ
Bu çalışmanın temel tezi, iktisat literatürünün ancak bütüncül olarak ele alınması durumunda iktisadi analizin
sağlam temellere oturtularak geleceğe dair politika tasarımında kullanılabileceğidir. İktisat literatürünün
bütüncül özelliği iktisadi bir analiz sırasında anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da bu teze basit bir kanıt sunmak
amacıyla Rostow’un çalışmasındaki analizin bir kısmının Harrod’un çözümlemesine dayandığı gösterilmiştir.
Walt Whitman Rostow İktisadi Büyümenin Aşamaları, Komünist Olmayan Bir Manifesto adlı eserini 1960
yılında yayımlamıştır. Rostow’un bu çalışmasında kalkınma sürecinin beş aşamadan geçerek gerçekleşeceği
anlatılmıştır. Buna göre, ilk aşama geleneksel toplum, ikinci aşama kalkışa hazırlık, üçüncü aşama kalkış,
dördüncü aşama olgunlaşmaya gidiş ve son aşama yoğun kitlesel tüketim aşamasıdır. Rostow’a göre kalkışa
hazırlık ve kalkış aşamaları, sanayileşme sürecinin belirleyici aşamalarıdır. Kalkış yani “take-off” aşaması üç
özellik ile açıklanır. Buna göre, üretken faaliyetlere yönelik yatırımların milli gelir içindeki payı % 5’in
altından % 10 veya üzerine çıkar. Tarımsal hammaddeleri işlenmiş ürüne çeviren bir veya birkaç önder sektör
kurulur. Bir başka deyişle kaynaklar öncü veya önder sektör adı verilen bir veya birkaç sektöre aktarılır.
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Üçüncü olarak, yatırımların oranına ve yatırım yapılacak sektörlere karar verebilecek uygun bir idari ve siyasi
ortamın yanı sıra uygun bir sosyal ortamın varlığı da gereklidir. Rostow’a göre kalkış aşamasından sonra
gelen süreç adeta kendiliğinden gerçekleşecek ve ülke olgunlaşmaya gidiş ve yoğun kitlesel aşamalarına
yönelecektir. Rostow’un bu açıklamaları verilere yeterince dayanmaması gibi önemli eleştirilere de
uğramıştır. Bu kapsamdaki eleştirilerden biri, Rostow’un yatırım oranına dair saptamasına ilişkindir. Mevcut
çalışmanın amacı, Rostow’un yatırım oranına ilişkin açıklamalarının, kendisi açıkça yazmasa da Harrod’un
çözümlemesine dayandığını göstermektir. Böylece, iktisat literatüründe bir süreklilik ve etkileşim olduğuna
dair kanıtlar çoğaltılmış olacaktır.
İzleyen bölümde önce Rostow’un ilgili açıklamasına yer verilmiş ve eleştiriler özetlenmiştir. Sonra,
Harrod’un büyüme oranı çözümlemesi gösterilmiştir. Son olarak, Rostow’un analizinin Harrod’un büyüme
oranı çözümlemesine dayandığı gösterilmiştir.
2. ROSTOWGİL BÜYÜMEDE KALKIŞ AŞAMASI VE ELEŞTİRİLER
Rostow (1960), kimi ekonomilerin durgun ekonomik şartlardan önce yavaş ve kısmi bir gelişmeye ve daha
sonra gelişmenin normal iktisadi durum sayıldığı bir duruma nasıl geçtiklerini araştırmıştır. Rostow tarihsel
olarak, durgunluk koşulları ile başlayan bazı ekonomilerin belirli eşikleri aşmaları sonucunda kendi kendini
besleyen (self-sustained) bir gelişme sürecini başardıklarını, bu başarı sonucunda ortaya çıkan sosyal ve
iktisadi değişimlerin, otomatik bir şekilde sonraki safhaların gerçekleşmesini sağladığını açıklamıştır.
Rostow (1960), ülkelerin gelişme sürecinin beş safhada gerçekleştiğini anlatmıştır. i) Geleneksel toplum, ii)
Kalkışa hazırlık, iii) Kalkış, iv) Olgunlaşmaya gidiş, v) Yoğun kitlesel tüketim.
Rostow’a göre geleneksel toplum tarımsal faaliyetlerin, aile ve topluluk bağlarının egemen olduğu ve elde
edilebilecek kişi başına gelirde bir üst limitin olduğu en geri toplumdur (1966a 2: 4-5). İkinci aşamada, kalkışa
hazırlık aşamasında sanayileşmenin altyapısı hazırlanır. Örneğin sanayileşmek için gerekli ulaştırma gibi
fiziki altyapı yatırımları gerçekleştirilir. Toplumun zihniyet altyapısında da değişiklik gerçekleşir; artık kâr
güdüsü ile hareket eden müteşebbis tavrı baskındır. Son olarak, kalkışın finansman altyapısı hazırlanır.
Bundan böyle toprağa dayanan tabaka güçsüzleşmiş ve yeni elit tabaka olarak sanayici ön plana çıkmaya
başlamıştır. Sanayici, iktisadi kaynakları eski elit tabakadan kendisine aktarmaktadır (Rostow, 1966a: 16-32).
Üçüncü aşamadaki ekonomi, kalkışa geçer. Kalkış aşaması 20-30 yıl gibi görece kısa sayılabilecek bir zaman
diliminde gerçekleşir ve bu süre içinde “ekonomide ve toplumda meydana gelen değişmeler, iktisadi
gelişmenin bundan sonraki devrelerde otomatik bir şekilde cereyan etmesini temin etmektedir.” (Rostow,
1966b: 45) Rostow (1960)’a göre kalkış, yatırım oranının kişi başına reel geliri yükseltecek şekilde bir artış
2

The Stages of Economic Growth 1960 yılına ait olmakla beraber, Rostow’a ilişkin olarak kimi atıflar bu kitabın 1966 yılında yayımlanan Türkçe
çevirisine verilmiştir.
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kaydettiği zaman dilimidir. Bir başka deyişle, kalkışa geçen yani sürekli yükselme eğilime giren, aslında kişi
başına reel gelirdir. Böylece, Rostow’a göre kalkış aşamasında reel gelirin artış hızı nüfus artış hızından
sürekli yüksek olmaya başlayacak ve böylece kişi başına reel gelir sürekli artma eğiliminde olacaktır. Bu
sürece, kendi kendini besleyen büyüme ismi de verilmiştir.
Rostow kalkış aşamasındaki bu kendi kendini besleyen ekonominin gerçekleşmesi için yatırım oranını bir
kanıt olarak kullanmıştır. Reel gelir artış hızının nüfus artış hızını aşmaya başladığı yani kendi kendini
besleyen ve durgunluktan kurtulmuş bir ekonomide yatırım oranı neye eşit olmalıdır? Rostow bu soruya en az
% 10 cevabını vermiştir.
Böylece, kalkış aşamasına ilişkin Rostow açıkça üç ölçüt ortaya koymuştur: i) Üretime ilişkin yatırımların
milli gelire oranı % 5’in altından % 10 veya % 10’un üstüne yükseltilir, ii) Yüksek hızla gelişen bir veya
birkaç imalat sektörü kurulur, iii) Büyümeyi devam ettirecek siyasi, sosyal ve idari bir bünye oluşur (Rostow,
1966a: 36). Rostow ikinci maddedeki yüksek hızla gelişen imalat sektörünü, “zirai üretimi veya
hammaddeleri modern metodlarla işleyen sektör” olarak tarif etmiş ve İsveç’te keresteyi, Avustralya’da eti ve
Danimarka’da süt ve peynir gibi ürünleri örnek olarak vermiştir (Rostow, 1966a: 36). Rostow’a göre “bu türlü
imalat sektörleri bir taraftan modern sektörde daha başka ihtiyaçları harekete geçirir, bir taraftan da, kendi
gelişmesi ile, dış ticarette bilhassa sınai mamuller alınmasında tasarruf sağlar.” (Rostow, 1966a: 36). Rostow,
özellikle yatırım oranı olmak üzere, yukarıdaki ölçütler çerçevesinde bazı ülkelerin kalkışa geçtiği yaklaşık
tarihler saptamıştır.
Rostow’un temel amacının, toplumların gelişme sürecini Marxist bir çerçevede açıklayan teze karşılık bir
anti-tez üretmek olduğu savunulabilir. Kitabının adı da İktisadi Büyümenin Aşamaları: Komünist Olmayan
Bir Manifesto’dur. Rostow (1960), ülkelerin kalkışa hazırlık aşamasından sonra toplumda, gerek geleneksel
unsurlarla gerekse ilerleme yönünde tereddüt edenlerle çatışmaların olacağını ve böylece komünist gelişme
yoluna sapılabileceğini vurgulamıştır. Rostow (1960)’a göre, işte bu çatışma sürecinde, kalkış başlamadan ve
kalkış çabası toplumsal ve siyasi bakımdan da sağlamlaştırılmadan önce, bir siyasi ve toplumsal kargaşalık
içinde kapitalist gelişmeye karşı duran bir iktidar tehdidi artar.
Rostow’ın çalışmaları önemli eleştirilere de uğramıştır. Bu eleştirilerden birini Kuznets yapmıştır. Kuznets
(1963: 40)’a göre, önder sektörün önder olmasını belirleyen bir şey, “ülkenin iktisadi büyümesine olan
dolaysız ve dolaylı katkılarının büyüklüğü”dür. Ayrıca, söz konusu katkıların tarihsel olarak belirlenebilmesi
gerekir. Kuznets’e göre, Rostow’da bu yönde bir kanıt sunulmamıştır. Yine Kuznets’e göre, Rostow’un kalkış
aşamasındaki yatırım oranlarına ilişkin saptamaları da istatistikî olarak kanıtlanmamaktadır. O halde,
Rostow’a getirilen eleştiri, çalışmasının verilere dayalı olarak kanıtlanmasının zor olmasıdır. İzleyen bölümde
bu eleştirilerle de ilişkili olarak büyüme oranının hesaplanması Harrod’un çözümlemesine dayalı bir şekilde
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açıklanmıştır.
3. HARROD MODELİNDE BÜYÜME ORANI
Harrod (1939) ilave bir birim hâsıla üretmek için gerekli olan sermaye mallarını yani marjinal sermaye hasıla
katsayısını C, tasarruf oranını da s ile göstermiştir. Harrod (1939) gerekli açıklamaları yaptıktan sonra
büyüme oranını s/C ile göstermiştir.
Hâsıla artış hızı = Tasarruf oranı / Marjinal sermaye hâsıla katsayısı
Harrod (1939), bu eşitliği elde etmek için toplam yatırım ile toplam tasarrufun eşit olmasından hareket
etmiştir. Buna göre, toplam tasarruf şöyle yazılır:
Tasarruf oranı x t-1 dönemindeki çıktı düzeyi = Toplam tasarruf
Toplam yatırım ise şöyle yazılır:
Marjinal sermaye hâsıla katsayısı x (t dönemindeki çıktı düzeyi – t-1 dönemindeki çıktı düzeyi)

=
Toplam yatırım
Böylece toplam tasarruf ile toplam yatırımın eşit olduğu koşullar şöyle yazılır:
Tasarruf oranı x t-1 dönemindeki çıktı düzeyi
=
Marjinal sermaye hâsıla katsayısı x (t dönemindeki çıktı düzeyi – t-1 dönemindeki çıktı düzeyi)

Buradan büyüme oranı şöyle yazılır:
Tasarruf oranı / Marjinal sermaye hâsıla katsayısı
=
(t dönemindeki çıktı düzeyi – t-1 dönemindeki çıktı düzeyi) / t-1 dönemindeki çıktı düzeyi
Dolayısıyla, Harrod’un çalışmasına dayanılırsa büyüme oranı tasarruf oranının marjinal sermaye hâsıla
katsayısına bölünmesi ile hesaplanır. İzleyen bölümde Rostow’un hesaplamasının bu çözümlemeye dayandığı
gösterilmiştir.
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4. KIYASLAMA
Hatırlanacağı üzere Rostow şu soruyu sormuş ve % 10 cevabını vermişti: Reel gelir artış hızının nüfus artış
hızını aşmaya başladığı yani kendi kendini besleyen ve durgunluktan kurtulmuş bir ekonomide yatırım oranı
neye eşit olmalıdır? Rostow bu soruya cevap vermek üzere aşağıdaki varsayımları kabul etmiştir (Rostow,
1966b: 55-56):
a) Nüfus yılda % 1 ile % 1,5 arasında büyümektedir.
b) Marjinal sermaye / hâsıla oranı 3,5’tir.
c) Kişi başına hâsıla yılda % 2 büyümektedir. Kişi başına hâsılanın yılda % 2 büyümesi için hâsıla artış
hızının % 3 ile % 3,5 arasında olması gerekir; çünkü kişi başına hâsıla artış hızı şöyle yazılır:
Kişi başına hâsıla artış hızı = Hâsıla artış hızı – Nüfus artış hızı
Rostow’un yaptığı çözümden anlaşılmaktadır ki hâsıla büyüme oranı önceki başlıkta Harrod modelinde
açıklandığı gibi şöyle hesaplanmıştır:
s : tasarruf oranı = yatırım oranı
C: marjinal sermaye hâsıla oranı
g = hâsıla büyüme oranı
s/C=g
Burada s / C = g şöyle açıklanabilir:
S : tasarruf
I: yatırım
Y: hâsıla
s = S / Y = I/ Y
C = ∆K / ∆Y = I / ∆Y
s / C = I/ Y / I / ∆Y
s / C = ∆Y / Y
Eğer C = 3,5 olursa hâsıla büyüme oranının % 3 olacağı varsayımı altında tasarruf veya yatırım oranı % 10,5
olarak hesap edilir. Benzer şekilde, C = 3,5 olursa hâsıla büyüme oranının % 3,5 olacağı varsayımı altında
tasarruf veya yatırım oranı % 12,5 olarak hesap edilir.
Yukarıda nüfus artış hızı yılda % 1 ile % 1,5 arasında kabul edilmişti. Eğer hâsıla büyüme oranının nüfus artış
hızına eşit olarak arttığı bir durgun bir ekonomi mevcutsa hesap şöyle yapılır: C = 3,5 iken hâsıla büyüme
oranının % 1 olacağı varsayımı altında tasarruf veya yatırım oranı % 3,5 olarak hesap edilir. C = 3,5 iken
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hâsıla büyüme oranının % 1,5 olacağı varsayımı altında tasarruf veya yatırım oranı % 5,25 olarak hesap edilir.
5. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, Rostow’un yatırım oranına ilişkin açıklamalarının Harrod’un çözümlemesine
dayandığını, yani iki çalışma arasında bağlantı olduğunu göstermekti. Çalışmada bu amaca yönelik yapılan
kıyaslama ile söz konusu bağlantı açıklanmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuç göstermektedir ki, iktisadi analiz bir sürekliliğe dayanır. Bir başka deyişle,
iktisadın farklı disiplinlerinin açıklamaları birbiriyle etkileşim halindedir. Bu nedenle, iktisat eğitiminde farklı
iktisat disiplinlerine yer verilmesi iktisadın bütüncül olarak ele alınmasını mümkün kılacaktır. Böylece, iktisat
eğitiminde uzmanlaşma yerine bütüncül bir yaklaşımın tercih edilmesi gerekliliği de tartışılmalıdır.
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ÖZET
Smith 1776 yılında Milletlerin Zenginliği’ni yazmıştır. Bugünkü iktisatta yer alan rekabetçi piyasaların refahı
arttıracağı fikri Milletlerin Zenginliği’nde yer alan görüşlere dayandırılmıştır. Smith’e göre, pazarda yaşanan
dengesizlikler olsa da, ücret, rant ve kar kendi doğal değerlerine önünde sonunda erişir. Aynı durum meta
fiyatı için de geçerlidir. Böylece, denge dışı bir durumdan doğal ücret, doğal kar, doğal rant ve böylece doğal
fiyat olarak ifade edilen denge durumuna yöneliş olur. Bu çalışmanın amacı, günümüzdeki iktisatta yer alan
ve arz ile talebin dengesizliği durumunda dengeye yöneliş olarak açıklanan sürecin, Smith’teki karşılığını
göstermektir. Çalışmada, betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Bu çerçevede önce, Smith’in açıklamaları
çerçevesinde dengesizlik durumlarında ne olduğu açıklanmıştır. Dengesizlik durumu olarak, pazara getirilen
miktar fiili talepten büyük olduğunda ve pazara getirilen miktar fiili talepten küçük olduğunda olmak üzere iki
durum tanımlanmıştır. Ardından, günümüzdeki açıklamalara dayanarak söz konusu dengesizlik durumlarında
ne olduğu gösterilmiştir. Son olarak, iki açıklama kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Smith’in ifade
ettiği doğal ücret, doğal rant, doğal kar ve böylece doğal fiyata ulaşmak için arz artışının bir talep artışına
neden olması gerektiği gösterilmiştir. Bir başka deyişle, her arzın kendi talebini yaratması veya Say kanunu
olarak bilinen durum aslında Smith’te vardır. Son olarak, Smith’teki her arzın kendi talebini yaratması
durumu doğal fiyata erişilmesi için gerekli bir süreçtir; eğer her arzın kendi talebini yaratması söz konusu
değilse, doğal değerlere erişmek bir zorunluluk değildir.
Anahtar Kelimeler: Smith, Doğal Fiyat, Rekabet, Say Kanunu.
SMITH’S COMPETITIVE MECHANISM AND NATURAL PRICE
ABSTRACT
Smith wrote The Wealth of Nations in 1776. The idea in today's economics which emphasize that competitive
markets will increase prosperity is based on the views in the Wealth of Nations. According to Smith, wages,
rent and profit eventually reach their natural values, even if there are imbalances in the market. The same is
true for commodity price. Thus, there is a move from a non-equilibrium state to a state of equilibrium
expressed as natural wages, natural profits, natural rent, and thus natural price. The aim of this study is to
show the equivalent of the process in Smith's, which is explained as the tendency to balance in case of
imbalance between supply and demand. In the study, a descriptive method was used. In this framework,
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firstly, what happens in cases of imbalance is explained within the framework of Smith's explanations. Two
situations are defined as the imbalance situation: when the amount brought to the market is greater than the
actual demand and when the amount brought to the market is less than the actual demand. Then, based on
today's explanations, what happens in these imbalance situations is shown. Finally, the two explanations are
compared. According to the results of the study, it has been shown that an increase in supply must cause an
increase in demand in order to reach the natural wage, natural rent, natural profit, and thus the natural price
expressed by Smith. In other words, every supply creates its own demand or what is known as Say's law
actually exists in Smith. Finally, it is shown that the fact that every supply creates its own demand is a
necessary process for attaining the natural price in Smith’s analysis; if supply does not create its own demand,
accessing natural values is not a necessity.
Keywords: Smith, Natural Price, Competition, Say’s Law.
1. GİRİŞ
Adam Smith’in 1776 yılındaki Milletlerin Zenginliği adlı çalışmasında bugünkü iktisatta yer alan rekabetçi
piyasaların refahı arttıracağı fikrinin izlerini görmek mümkündür. Smith’e göre, piyasada dengesizlikler olsa
da, ücret, rant ve kar ve böylece fiyat düzeyi kendi doğal değerlerine erişecektir. Dolayısıyla, dengenin
olmadığı bir durumdan doğal ücret, doğal kar, doğal rant ve böylece doğal fiyat olarak ifade edilen denge
durumuna yönelme süreci gerçekleşir.
Mevcut çalışmanın amacı, arz ve talebin eşit olmaması durumunda dengeye doğru hareket etme olarak
açıklanan sürecin, Smith’teki karşılığını incelemektir. Çalışmada, betimsel bir yöntem kullanılarak önce
izleyen bölümde, Smith’in açıklamaları çerçevesinde dengesizlik durumlarında ne olduğu açıklanmıştır.
Dengesizlik durumu olarak, pazara getirilen miktar fiili talepten büyük olduğunda ve pazara getirilen miktar
fiili talepten küçük olduğunda olmak üzere iki durum tanımlanmış ve bunlardan ilki açıklanmıştır. Sonra
gelen bölümde, günümüzdeki açıklamalara dayanarak söz konusu dengesizlik durumlarında ne olduğu
gösterilmiştir. Son olarak sonuç bölümünden önce, iki açıklama kıyaslanmıştır.
2. SMITH’E GÖRE DENGESİZLİK DURUMUNDAKİ SÜREÇ
Adam Smith’in 1776 yılındaki Milletlerin Zenginliği adlı çalışmasında üretimin işçi miktarına bağlı olduğu,
işçinin üretkenliği arttıkça ülkenin üretim gücünün de artacağı, işçinin üretkenliğinin ise işbölümüne bağlı
olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla, işbölümü arttıkça işçinin verimliliği artacak, işçinin verimliliği arttıkça
zenginlik de artacaktır.
Smith’in açıklamalarında şöyle bir neden sonuç ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır: Sözleşme veya takas etme
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eğilimi işbölümünü arttırır, işbölümünün artması ise işçinin verimliliğini arttırır ve böylece zenginlik artar.
Diğer taraftan, işbölümü sınırlarına erişir ve genişlemezse büyüme de sınırlarına dayanır. Smith’te
işbölümünün sınırlarının genişletilmesi dış ticarete ve paranın kullanımına bağlıdır.
İşbölümünün sınırları dış ticaret sayesinde genişleyecektir. Eğer sadece iç piyasaya bağlı kalınırsa işbölümü
de işbölümüne bağlı büyüme de sınırlı olacaktır. Dış piyasa sayesinde toplam piyasa hacmi genişleyecek ve
işbölümü de derinleşecektir. Böylece, büyüme de devam edecektir.
Smith’e göre para mübadeleyi kolaylaştırarak işbölümünün sürmesine ve derinleşmesine katkı sunar. Diğer
taraftan, paranın kullanımı sonucunda malın değeri veya fiyatına ilişkin sorunlar ortaya çıkar: Malın
mübadele değeri nasıl belirlenir? Smith bu soruya cevap ararken doğal fiyat, doğal rant, doğal kar ve doğal
ücret kavramlarına ulaşır. Eğer ekonomide bir malın değeri doğal değerinden uzaklaşmışsa veya rantın,
ücretin ve karın değeri doğal değerinden farklı ise söz konusu değer önünde sonunda kendi doğal değerlerine
hareket edecektir. Smith şöyle söylemiştir (Smith, 1776 (2001): 58):
“Demek ki doğal fiyat, tüm meta fiyatlarının sürekli olarak çekimine kapıldıkları bir merkez fiyattır. Çeşitli
aksaklıklar bazen meta fiyatlarını bu merkezin oldukça yukarısında tutabilir, bazen bu fiyatın oldukça
aşağısına düşürmeye zorlayabilir. Ancak fiyatları bu süreklilik ve denge merkezinde bulunmaktan alıkoyan
engeller ne olursa olsun fiyatlar sürekli olarak oraya doğru yönelirler.”
Paranın kullanıldığı durumda bir malı diğeriyle mübadele ederken, insanların, doğal olarak gözettikleri
kurallar nelerdir? Smith bu noktada kullanım değeri ile mübadele değeri arasındaki farkı açıkladıktan sonra üç
şeyi incelemiştir:
Metanın gerçek fiyatı nedir?
Gerçek fiyatı oluşturan bileşenler nelerdir?
Piyasa fiyatının doğal fiyatla çakışmaması durumunda neler olur?
Smith gerçek fiyatı şöyle tanımlamıştır (Smith, 1776 (2001): 37):
“Her şeyin gerçek fiyatı, yani onu elde etmek isteyen kişiye gerçek maliyeti, o malı elde etmenin eziyeti ve
zahmetidir.”
Smith, fiyatın belirlenmesinde mal mevcudunun birikiminden ve toprağın mülk edinilmesinden önce ve
mevcudunun birikiminden ve toprağın mülk edinilmesinden sonra olmak üzere bir milat ortaya koymuştur.
Smith’e göre mal mevcudunun birikiminden ve toprağın mülk edinilmesinden önce bir metanın değerini
yalnızca emek belirler. Bir başka deyişle, gerçek fiyatı yalnızca emeğin ücreti belirler. Mal mevcudunun
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birikiminden ve toprağın mülk edinilmesinden sonra ise bir metanın değerini ücret, kar ve rant belirler. Bir
başka deyişle, gerçek fiyatı ücret, kar ve rant belirler. Ancak, yine de emek, rant ve karın ölçütüdür.
Smith doğal fiyatı şöyle tanımlamıştır (Smith, 1776 (2001): 56):
“Bir metanın fiyatı, toprak rantını, emek ücretini ve o metayı yetiştirmek, hazırlamak ve pazara götürmek için
kullanılan mal mevcudunun karını doğal oranlarına göre ödüyorsa ve buna yetecek miktardan ne az ne de
çoksa, bu meta, doğal fiyatı adı verilen bir fiyattan satılmaktadır.”
Şöyle söylemiştir (Smith, 1776 (2001): 55-56):
“Her toplumda … emeğin ve malmevcudunun farklı kullanımlarına göre, hem ücretler hem de kar için aşağı
yukarı veya ortalama bir oran vardır. …bu oran, biraz toplumun içinde bulunduğu temel koşullar, yani
zenginliği ya da yoksulluğu ve gelişen, duraklayan ya da gerileyen durumu tarafından; biraz da her işin özgün
niteliği tarafından belirlenmektedir. …biraz toprağın bulunduğu toplum ve yörede var olan genel koşullar ve
biraz da toprağın doğal ya da işlenerek elde edilmiş verimliliği tarafından düzenlenen, ortalama ya da
alışılmış bir rant oranı vardır. Bu ortalama ya da alışılmış oranlara, genel olarak hüküm sürdükleri zamanda
ve yerde ücret, kar ve rantın doğal oranları adı verilebilir.”
Son olarak Smith piyasa fiyatını şöyle tanımlamıştır (Smith, 1776 (2001): 56):
“Bir metanın çoğu kez satıldığı fiili fiyata, piyasa fiyatı adı verilir. Bu fiyat, doğal fiyatın üstünde, altında ya
da aynen onun kadar olabilir.”
Smith’e göre, fiyatlar, serbest rekabet ortamında doğal fiyata yönelir. Söz konusu yönelme süreci pazara
getirilen miktar ile fiili talep arasındaki ilişkiye bağlıdır. Pazara getirilen miktar fiili talepten büyük ya da
küçük olabilir. Smith her iki durumu da açıklamıştır. Pazara getirilen miktar fiili talepten büyük olduğunda
doğal fiyata yönelme süreci şöyledir (Smith, 1776 (2001): 57):
“Pazara getirilmiş bulunan miktar fiili talebi aşarsa, bu miktarın hepsi, o metayı oraya getirmek için gereken
rant, ücret ve karın tüm değerini ödemeye hazır olanlara satılmaz. Metanın bir bölümünün daha az para
vermek isteyenlere satılması gerekir, ve onların verdikleri düşük fiyat, tüm metanın fiyatını aşağıya çeker. Bu
fazla gelen miktarın satıcı rekabetini az ya da çok artırmasına ve metayı derhal elden çıkarmanın satıcılar
açısından az ya da çok önemli oluşuna bağlı olarak, piyasa fiyatı, doğal fiyatın çok ya da az altına düşer. Aynı
fazla miktar dayanıklı bir maldan çok kolay bozulabilen maddelerin satışında; örneğin hurda demirden çok
portakal satışında çok daha büyük bir rekabete yol açar.”
Devamında şöyle söylemiştir (Smith, 1776 (2001): 57-58):
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“… miktar, herhangi bir zaman fiili talebi aşarsa, fiyatı oluşturan bileşenlerden bazılarına doğal oranından
daha düşük bir miktarda ödeme yapmak gerekir. Eğer bu bileşen rant olursa, toprak sahiplerinin çıkarı, onları,
topraklarının bir bölümünde ekimden vazgeçmeye yöneltecektir; bu bileşen eğer ücret ya da karsa, birinci
durumda işçilerin çıkarı, ikinci durumda da işverenlerin çıkarı, onları, emeklerinin ya da mal mevcutlarının
bir bölümünü işten geri çekmeye yöneltecektir. Çok geçmeden pazara getiriliş olan miktar, fiili talebi
karşılamaya yeterli olanı geçmeyecek bir düzeye gelecektir. Meta fiyatının değişik bileşenleri, doğal
oranlarına yükselecekler ve metanın fiyatı bir bütün olarak metanın doğal fiyatıyla çakışacaktır.”
Smith’in bu açıklamaları Şekil 2.1.’deki gibi şemalaştırılabilir.

Pazara
getirilen
miktar

>

Satış yetersiz olduğundan, ücret,
kar ve rant ödemesi azalır:

Fiili talep

Ücret, rant ve kar doğal
değerlerinin altına geriler.

Sermaye sahibi daha az alet
edevat temin eder, toprak sahibi
daha az eker, işçi daha az çalışır.

Pazara
getirilen
miktar

=

Pazara getirilen miktar azalır.
Ücret, rant ve kar doğal
değerlerine yükselir.

Fiili talep

Şekil 2.1. Smith’in açıklamasına göre dengeye yönelme süreci

3. DENGESİZLİK DURUMUNDAKİ STANDART AÇIKLAMA
Dengesizlik durumundaki standart açıklama ise Şekil 3.1. kullanılarak açıklanabilir. Buna göre, pazara
getirilen miktar fiili talepten büyükse pazarda P 1 fiyatı geçerlidir ve AB kadar arz fazlası vardır. Söz konusu
arz fazlası fiyatların aşağıya yani P*’a doğru yönelmesi sonucunda tasfiye olacak ve piyasada arz ve talep
edilen miktar arasında denge sağlanacaktır.
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Fiyat

P1

A

B

E

P*

P2

C

D

Miktar
Şekil 3.1. Arz ile talep arasındaki dengesizlik ve dengeye yönelme süreci

4. KIYASLAMA
Şekil 4.1.’in sol tarafındaki şekil, arz ve talep doğrularının kesişiminin doğal fiyat düzeyinde olduğunu
göstermektedir. Smith’e göre doğal fiyat pazarda yöneleceğimiz merkez fiyat olduğu için kesişimin doğal
fiyat düzeyinde olması gerektiği iddia edilebilir. Şekil 4.1.’in sağ tarafındaki şekil ise doğal fiyat düzeyinde
pazara getirilen miktarın fiili talebi aştığı koşulları göstermektedir. Bu durumda arz ile talep arasındaki
dengesizliğin giderilmesi sürecinde doğal fiyata yani merkez fiyata yönelme süreci nasıl açıklanabilir?

Fiyat

Fiyat

S

S

PDOĞAL

D
D
Miktar

Miktar

Şekil 4.1. Doğal fiyat ve dengesizlik I

Şekil 4.2. yukarıda sorulan sorunun cevabını oluşturmak için hazırlanmıştır. Öncelikle vurgulamak gerekir ki
Smith’in açıklamalarından hareket edilecek olursa, basit olarak fiyatların aşağıya doğru düşmesi sonucunda
arz ve talep edilen miktarın buna uyum sağlayarak 1 durumundaki bir denge ile sonuçlanması şeklinde bir
açıklama yapılması zordur. Bir başka deyişle, dengesizliğin giderilmesi sonucunda 1 numaralı noktadaki
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üretim miktarına ulaşılacak olsa da 1 numaralı noktadaki fiyat düzeyi geçerli olmayacaktır. Dikkat edilirse,
burada açıklanması gereken nokta, hem fiyatların doğal değerin altına düşmesi hem sonrasında fiyatların
doğal değerine yükselmesi hem de pazara getirilen miktarın fiili talebe eşitlenmesidir. Bu çerçevede,
başlangıç durumu doğal fiyat düzeyinde pazara getirilen miktarın fiili talebi aştığı durumdur. Pazara getirilen
miktarın fiili talebe eşitlenmesi için arzın azalması gerekir. Bu da Şekil 4.2.’nin sağında yer alan şekilde arz
doğrusunun sola doğru konum değiştirmesi ile açıklanır. Böyle bir durumda pazardaki denge 2 noktasıdır ve
başlangıç fiyatından düşüktür. Ancak bu denge doğal fiyat düzeyini yansıtmamaktadır. Hatırlanacağı üzere,
doğal değerlerinin altında olan ücret, rant ve kar kendi doğal değerlerine doğru yükselecektir. Bu durumda
fiyat da doğal değerine doğru yükselecektir. Fiyat doğal değerine doğru yükselirken talep doğrusunun da 3
noktasından geçecek şekilde sağa kayması gerekir ki denge doğal yani merkez fiyatta gerçekleşsin. Bu
durumda, ücret, rant ve kar gelirinin artması ile birlikte ortaya çıkan talep artışının talep doğrusunu sağa
kaydıracağı iddia edilebilir. Bir başka deyişle, fiyat artışı ile ortaya çıkan arz artışı kendi talebini de
yaratmıştır.

Fiyat

Fiyat

S

S2
S1
3

PDOĞAL

2
1

D

D2
D1

Miktar

Miktar

Şekil 4.2. Doğal fiyat ve dengesizlik II

5. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, günümüzdeki iktisatta yer alan ve arz ile talebin dengesizliği durumunda dengeye
yöneliş olarak açıklanan sürecin, Smith’teki karşılığını incelemek olarak belirtilmişti. Bu kapsamda yapılan
incelemenin sonuçlarına göre, Smith’in ifade ettiği doğal ücret, doğal rant, doğal kar ve böylece doğal fiyata
ulaşmak için arz artışının bir talep artışına neden olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, her arzın kendi
talebini yaratması veya Say kanunu olarak bilinen durum aslında Smith’te vardır. Son olarak, Smith’teki her
arzın kendi talebini yaratması durumu doğal fiyata erişilmesi için gerekli bir süreçtir; eğer her arzın kendi
talebini yaratması söz konusu değilse, doğal değerlere erişmek bir zorunluluk değildir.
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Tuba DEMİRCİOĞLU
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
ORCID: 0000-0003-3567-1739

ÖZET
Bu çalışma eğitimde araştırma yöntemleri dersinde argümantasyon yönteminin fen bilgisi öğretmen
adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma,
2021-2022 öğretim yılının güz döneminde, Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde öğrenim gören 25 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tek gruplu öntest sontest desen kullanılmıştır. Çalışmada öğrenciler, araştırma
ilkelerine ve etiğine uygun bir araştırma raporu hazırlama sürecinde 7 hafta boyunca argümantasyona dahil
olmuştur. Öğrenciler literatür tarama, problemi belirleme, araştırmanın amacını ve araştırma sorularını
oluşturma, araştırmanın önemini ortaya koyma, çalışma grubunu belirleme, araştırmanın yöntemini ve
desenini belirleme, veri toplama araçlarını belirleme, veri analiz yöntemini belirleme aşamalarında dörderli
gruplar halinde çalışmışlardır. Veriler, uygulama öncesi ve uygulama sonrası “Bilimin Doğasına Yönelik
Görüşler Anketi” ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları,

eğitimde araştırma yöntemleri dersinde

argümantasyon temelli eğitimin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerinde
gelişme olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Bilimin Doğası, Öğretmen Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları,
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
THE EFFECT OF ARGUMENTATION ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS OF
NATURE OF SCIENCE
IN THE RESEARCH METHODS IN EDUCATION COURSE
ABSTRACT
This study investigated the effect of the argumentation strategy on preservice science teachers’ views of
nature of science in the research methods in education course. The study was conducted with 25 pre-service
science teachers in the fall semester of the 2021-2022 academic year. A single group pretest posttest design
was used in the study. In the study, students engaged in argumentation for 7 weeks while preparing a research
report in accordance with research principles and ethics. The students studied in groups of four to identify the
problem, form the purpose of the research and research questions or hypotheses, reveal the importance of the
research, determine the participants, the method and design of the research, determine the data collection
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tools, and determine the data analysis techniques. The data were collected through the “Views on ScienceTechnology-Society (VOSTS) Questionnaire" before and after the intervention. The results of the study
showed that argumentation in the research methods in education course improved preservice science teachers’
views on the nature of science.
Keywords: Argumentation, Nature of Science, Teacher Education, Pre-service Science Teachers, Research
Methods in Education

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--93--

21- 22/02/2022

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN TEMEL EĞİTİM
ÖĞRETMENLERİNİN BEKLENTİLERİ
Ramazan ÖZKUL
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Matematik Öğretmeni
ORCID: 0000-0001-9757-6062

Dilek KIRNIK
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Sınıf Öğretmeni
ORCID: 0000-0002-7261-7259

ÖZET
Eğitim öğretim işlerini yürütmekle sorumlu olduğu bilinen öğretmenlik mesleğinin, bir toplumun
oluşmasında, gelişmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Bireylerin çok yönlü gelişmelerini sağlayan, eğitim
kurumlarında öğrencilere rehberlik eden, yön veren ve yaşama hazırlayan öğretmenlerin, kendi alanlarına
yönelik kanunlarının olması mesleki itibar açısından önemlidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenliği
kariyer meslek olarak belirten, mesleki gelişimleri için fırsatlar sunan aynı zamanda özlük hakların
iyileştirilmesini sağlayan bir içeriğe sahiptir. Uzun zamandır gündemde olan meslek kanunu, eğitim kamuoyu
ve öğretmenler tarafından tartışılmaktadır. 20. Eğitim Şurasında da ele alınan Öğretmenlik meslek kanunu
eğitimin tüm paydaşları tarafından eğitim vizyonu açısından gerekli görülmüştür. Her öğretmenin mesleki
gelişimini etkileyecek olan Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin farklı görüş, öneri ve beklentileri
bulunmaktadır. Mesleki çalışma sürelerince öğretmenleri etkileyecek olan bu kanuna ilişkin öğretmenlerin
görüşlerini belirlemek önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı öğretmenlik meslek kanununa ilişkin temel
eğitim öğretmenlerinin beklentilerini tespit etmektir. Çalışmada nitel yaklaşım esas alınmış durum çalışması
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Amaçlı
örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemine göre belirlenen 13 öğretmene ile
görüşmeler yapılmıştır. Öncelikle öğretmenlere araştırma amacı ve uygulama aşamaları açıklanmış
görüşmeye katılmaya gönüllü olan öğretmenler araştırmaya dahil edilmiştir. 5 branş ve 8 sınıf öğretmeninin
katıldığı araştırma sonucunda elde edilene veriler betimsel ve içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma
sonucunda öğretmenler Meslek Kanuna ilişkin; yıpranma payı çalışma süresi ve yaş sınırıyla ilgili
düzenlemeler yapılmasını, lisansüstü eğitimi ile kariyer basamaklarının ilişkilendirilmesini, öğretmelere
yönelik şiddeti engellemek amacıyla gerekli kanun ve düzenlemeler yapılmasını önemli görmüşlerdir. Ödül
ve teşvik için herkes tarafından kabul görecek somut verilere dayalı olmasına özen gösterilmesini ifade eden
öğretmenler, eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak görülmesini, belli bir süre öğretmenlik
yapmak, lisansüstü eğitimini tamamlamak gibi şartların konulması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin
ekonomik anlamda desteklenmeleri, finansal sorunlar yaşamamaları ve mevcut ekonomik durumlara karşı
korunmalarına ilişkin Öğretmenlik Meslek Kanununda ilgili maddelerin yer almasını vurgulayan öğretmenler,
öğretmenlerin maaş karşılığı girdikleri ders saatleri için bir standart oluşturulmasını talep etmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Meslek Kanunu, Öğretmen görüşleri, Temel eğitim
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EXPECTATIONS OF BASIC EDUCATION TEACHERS REGARDING THE TEACHING
PROFESSIONAL LAW
ABSTRACT
The teaching profession, which is known to be responsible for carrying out educational activities, has
important roles in the formation and development of a society. It is important in terms of professional
reputation that teachers, who ensure the multi-faceted development of individuals, guide students in
educational institutions, give direction and prepare them for life, have laws for their own fields. Teaching
Profession Law; It has a content that defines teaching as a career profession, provides opportunities for their
professional development, and improves personal rights at the same time. Professional law, which has been
on the agenda for a long time, is being discussed by the education public and teachers. The teaching
profession law, which was also discussed at the 20th Education Council, was deemed necessary by all
stakeholders in terms of education vision. Every teacher has different opinions, suggestions and expectations
regarding the Teaching Profession Law, which will affect their professional development. It has been
considered important to determine the opinions of teachers regarding this law, which will affect teachers
during their professional working periods. The aim of this study is to determine the expectations of basic
education teachers regarding the teaching profession law. In the study, the case study method based on the
qualitative approach was used. A semi-structured interview form was prepared by the researchers. Interviews
were conducted with 13 teachers who were determined according to the easily accessible situation sampling
method, one of the purposeful sampling methods. First of all, the research purpose and application stages
were explained to the teachers, and the teachers who volunteered to participate in the interview were included
in the research. The data obtained as a result of the research, in which 5 branch and 8 class teachers
participated, were interpreted with descriptive and content analysis. As a result of the research, teachers
related to the Professional Law; They considered it important to make regulations on depreciation, working
time and age limit, associating master education with career steps, and making necessary laws and regulations
in order to prevent violence against teachers. The teachers, who expressed that care should be taken to be
based on concrete data that will be accepted by everyone for awards and incentives, stated that education
administration should be seen as a professional profession, conditions such as teaching for a certain period of
time and completing the master's education should be established. Emphasizing the inclusion of relevant
articles in the Teaching Profession Law regarding the economic support of teachers, their avoidance of
financial problems and their protection against current economic situations, teachers demand a standard be
established for the teaching hours that teachers enter in return for a salary.
Keywords: Professional Law, Teachers' opinions, Primary education
1. GİRİŞ
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21. yüzyılda başarılı eğitim sistemleri, öğretmenlik mesleğinin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik farklı
çalışma ve düzenlemeler yapacaktır. Öğretmen ve eğitim liderlerine daha fazla özerklik verilmemesini
savunan görüşler olsa da bu durum öğretmenleri devre dışı bırakan ve uzman olarak görmeyen bir anlayıştır.
Öğretmenler sınıfları üzerinde bir sahiplik duygusu hissettiklerinde ve öğrenciler de kendi öğrenmeleri
üzerinde bir sahiplik duygusu hissettiklerinde verimli bir öğrenme gerçekleşir. Dolayısıyla, güveni, şeffaflığı,
profesyonel özerkliği ve mesleğin işbirlikçi kültürünü aynı anda güçlendirmek gerekmektedir (Schleicher,
2018). Uluslararası ve ulusal raporlara ve araştırmalara göre, öğretmenlik mesleğinin genel statüsü çok
prestijli meslekler arasında yer almamaktadır. Öğretmen niteliğinin iyileştirilmesine en başından
başlanmalıdır. Mesleki eğitime giriş kriterleri belirlenirken ve mesleki performans değerlendirilirken, mesleği
icra edecek adayların niteliği dikkate alınmalıdır. Öğretmenlik mesleğinin niteliğinin iyileştirilmesi, seçim,
eğitim ve değerlendirmenin yanı sıra, okul yönetiminin uygunluğunu gözden kaçırmadan, çalışma koşulları,
ücret ve kariyer perspektifleri gibi mesleki ve sosyal statüsünün diğer yönlerini de içermelidir (Monteiro,
2015). Dönmez (2017) öğretmenlik meslek yasası çıkarılarak öğretmenlerin her türlü özlük haklarına yer
verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca 657 sayılı kanunda ayrıntılarına yer verilmeyen öğretmenlerin
yetiştirilmesi, seçilmesi, atanması, görevlendirilmesi, yer değiştirilmesi, yükselmesi, ödüllendirilmesi, mesleki
gelişimleri, meslek etiği, mesleki örgütler ve sendikal hakları gibi konuların ayrıntılı olarak yer almasının
gerekliliğini ifade etmiştir.
7354 sayılı öğretmenlik meslek kanununu 2022 yılında resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kanunun amacı eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki
gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir. Üç bölüm ve 12 maddeden oluşan
kanunun birinci bölümü amaç ve kapsam, ikinci bölümü öğretmenlik mesleği başlığı altında öğretmenlik,
öğretmenlerin niteliği ve seçilmesi, aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları, üçüncü bölüm ise
bazı hükümlerden oluşmaktadır (ÖMK, 2022). Hükümetler gerekli kanun, yönetmelik ve müfredat hedefleri
belirleyebilirken, öğretmenlik mesleğinin öğretim sisteminin sorumluluğunu üstlenmesi ve hükümetlerin
profesyonelliği etkinleştirmenin ve desteklemenin yollarını bulması gerekir (Schleicher, 2018). Öğretmenlik
mesleki kanununda özellikle öğretmenlerin kariyer basamakları ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiş olması ve
devamında usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecek olması hükmünün getirilmesi çağa uygun
düzenlemeler yapılmasında önemli olarak değerlendirilmektedir.
Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği
olarak tanımlanmaktadır (ÖMK, 2022). Mevcut öğretmen profesyonelliği tanımlarının, çağdaş beklentiler,
zorluklar ve değişim süreçleri ile birlikte değişiyor olması beklenen bir durumdur. Eğitim bilimlerindeki
gelişmelere, sınıflardaki ve okullardaki zorluklara ve öğretme-öğrenme sürecindeki yeniliklere uyum
sağlamak için öğretmenlerin profesyonelliğinin artırılması merkezi bir rol oynamaktadır (OECD, 2010).
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--96--

21- 22/02/2022

Dünyanın pek çok yerindeki okul sistemleri için, öğretmenleri işe almada ve atamada karşılaşılan sorunlar
mevcuttur. İlk atamada hepsi karşılanamayan, ancak yine de devam eden mesleki gelişim için bir ölçüt
sağlayan bazı kriterler vardır. Zorlu ve rekabetçi yeterlilik düzeylerine sahip iyi kaynaklara sahip ülkelerde,
profesyonelliğin doğası genellikle bu temel kriterlerle sağlanır. Kırk ya da elli yıl önce öğretmenlik lisansı
veren, işe alımdan emekliliğe kadar uzanan geleneksel kriterlerin, öğretmen olmanın ne anlama geldiğinin
değiştiği ve hızla hareket eden bir sosyal ve ekonomik dünyada yeniden gözden geçirilmesi ve bazı
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler önümüzdeki yıllarda da devam edecektir
(MacBeath, 2012). Öğrencilerin neyi ve nasıl öğrenmeleri gerektiği ile öğretmenlerin neyi ve nasıl öğrettiği
arasında bir boşluk oluşmaktadır. Bu durumda öğretimi profesyonelleştirmek, yani öğretmenlerin yalnızca bir
ürün olarak müfredatı derinlemesine anlamalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda müfredat ve öğretim
tasarımı süreci ve pedagojilerle fikirleri yürürlüğe koymak ve etkinleştirmek için çalışmalar yapılmalıdır
(Schleicher, 2018). Jacobiene ve diğerleri (2010) araştırmasında alternatif öğretim yöntemleri için fikir
alışverişi, deneyim paylaşımı, ortak sorunları belirleme ve çözme, bireysel sorunları belirleme ve çözme
şeklinde bazı durumların önemli olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerin alternatif öğretim yöntemlerinde
deneyimlerini paylaşmaları ile öğretmenlerin ortak kaygılardan yola çıkarak öğretimle ilgili inançlarını
önemli ölçüde değiştirdiklerini belirtmişlerdir.
Milyonlarca öğrencinin, yüz binlerce öğretmenin ve on binlerce okulun ihtiyaçlarının karşılanmasındaki
zorluk, yüz binlerce öğretmenin ve on binlerce okul yöneticisinin uzmanlığını geliştirmek gerekmektedir.
Başarılı olan politika ve uygulamalar artık sınıf ile dış dünyada meydana gelen değişiklikler arasında pratik
bağlantılar kurabilen öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinin harekete geçirilmesini
gerektirmektedir (Schleicher, 2018).
Öğretmenlik meslek kanunu gündemi ile birlikte öğretmen ve okul yöneticileri bazı beklentiler içine girmiştir.
Bu çalışmanın amacı öğretmenlik meslek kanununa ilişkin temel eğitim öğretmenlerinin beklentilerini tespit
etmektir.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışmada nitel yaklaşım esas alınmış durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi yöntemine göre belirlenen 13 öğretmene ile görüşmeler yapılmıştır. Öncelikle öğretmenlere
araştırma amacı ve uygulama aşamaları açıklanmış görüşmeye katılmaya gönüllü olan öğretmenler
araştırmaya dahil edilmiştir. 5 branş ve 8 sınıf öğretmeninin katıldığı araştırma sonucunda elde edilene veriler
betimsel ve içerik analizi ile yorumlanmıştır.
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Öğretmenlerden gelen verilere göre temalar belirlenmiş ve bu temalara ilişkin görüşler maddeler halinde ifade
edilmiştir.
Özlük Hakları ve Genel Düzenlemeler
Öğretmenlerin yıpranma payı çalışma süresi ve yaş sınırıyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
Kariyer basamakları lisansüstü eğitimle ilişkilendirilmelidir. Lisansüstü eğitimini tamamlayan özellikle
doktora eğitimine devam eden ve eğitimini tamamlayan öğretmen ve yöneticilerin uzman olmayıp, zamanında
yapılan bir sınavla uzman öğretmen olunması büyük bir çelişki ve yanlıştır. Bu bağlamda bu kariyer
basamaklarının ivedi bir şekilde güncellenmesi ve değişmesi gerekmektedir.
Öğretmelere yönelik şiddeti engellemek amacıyla gerekli kanun ve düzenlemeler yapılmalıdır.
Öğretmenlerin maaş karşılığı girdikleri ders saatleri için bir standart oluşturulmalıdır.
Ödül sisteminin daha etkin ve eğitimin bütün paydaşlarını kapsayıcı şekilde olması gerekmektedir.
Öğretmen meslek odası kurulmalıdır.
Eğitim Yöneticisi Atama Sistemi
Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olmalı en az eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapma şartı
getirilmelidir.
İl ve ilçelerde şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcıları ve il milli eğitim
müdürlerinin atamalarında belli bir süre öğretmenlik ve okul idareciliği yapma şartı aranmalıdır. Yönetim
(Eğitim yönetimi ya da genel yönetim) alanında yüksek lisans yapma şartı getirilmelidir.
Ödül ve Teşvik Sistemi
Ödül ve teşvik için herkes tarafından kabul görecek somut verilere dayalı olmasına özen gösterilmelidir.
Eğitim kurumlarındaki diğer personelin seçimi, yetiştirilmesi ve istihdamı
Sosyal devlet kapsamında okullara atanacak olan yardımcı personelin seçiminde itina gösterilmeli özellikle
adli vakalardan dolayı denetimli serbestlik kapsamında olanlar ve zihinsel engeli olanlar eğitim kurumlarında
istihdam edilmemelidir.
Yardımcı personel olarak okullarda görevlendirilecek hizmetli ve görevlilerin işe başlamadan önce işiyle ilgili
belirli bir eğitimden geçmeli ve oryantasyon yapılmalıdır.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan personelin MEB’ de istihdamı
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Doktora eğitimini tamamlayan öğretmenlerin üniversitedeki eş değerlerine uygun olarak maaş ve ek ders
ücretleri artırılmalıdır.
Doktora yapmış öğretmenler “doktor” unvanlarını MEB’de kullanmalıdır. Bu öğretmenlerin akademik ve
mesleki birikimlerini okulda uygulamaya koyarak artı değer sağlamaları eğitimde kaliteyi artıracaktır.
İl bünyesinde açılacak olan sürekli eğitim merkezlerinde isteğe bağlı ve öncelikli olarak doktoralı
öğretmenlerin görevlendirilmeleri akademik bilgilerin sahaya yansıtılarak uygulamada olumlu sonuçların
alınmasını desteklemelidir.
3. SONUÇ
Araştırma bulgularına göre öğretmenler özellikle özlük haklarının iyileştirilmesi, eğitim yöneticisi ve atama
sistemi, ödül ve teşvik sistemi, yardımcı personelin istihdamı ve lisansüstü eğitim ile ilgili beklentilerinin öne
çıktığı ifade edilebilir. Ayrıca, araştırma sonucunda öğretmenler meslek kanuna ilişkin; yıpranma payı
çalışma süresi ve yaş sınırıyla ilgili düzenlemeler yapılmasını, lisansüstü eğitim ile kariyer basamaklarının
ilişkilendirilmesini, öğretmelere yönelik şiddeti engellemek amacıyla gerekli kanun ve düzenlemeler
yapılmasını önemli görmüşlerdir. Ödül ve teşvik için herkes tarafından kabul görecek somut verilere dayalı
olmasına özen gösterilmesini ifade eden öğretmenler, eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak
görülmesini, belli bir süre öğretmenlik yapmak, lisansüstü eğitimini tamamlamak gibi şartların konulması
gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ekonomik anlamda desteklenmeleri, finansal sorunlar yaşamamaları
ve mevcut ekonomik durumlara karşı korunmalarına ilişkin Öğretmenlik Meslek Kanununda ilgili maddelerin
yer almasını vurgulayan öğretmenler, öğretmenlerin maaş karşılığı girdikleri ders saatleri için bir standart
oluşturulmasını talep etmektedirler.
Bu beklenen taleplerin gerçekleşmesi ve değişmesi, hangi bağlamda hangi pedagojik yaklaşımların en iyi
sonucu verdiğini bulmak zaman ve araştırmaya bilinçli yatırım gerektirir ve ayrıca iyi fikirlerin meslekte
yayıldığı ve ölçeklendiği işbirlikçi uygulama gerektirir. Bu kapsamda eğitimin her paydaşının görüşlerini
almak ve bu doğrultuda bazı değişiklikler yapmak daha sağlıklı bir yaklaşım olarak ifade edilebilir
(Schleicher, 2018). Schleicher (2011), geleneksel okul eğitim modelini en etkili sistemlerle karşılaştırarak,
dünyanın farklı yerlerinde öğretmenlerin profesyonellikleri, öğrenimleri ve kariyer yapıları üzerinde mutlaka
farklı etkilere sahip olacak bazı radikal değişiklikleri tanımlamıştır. Bu bağlamda en etkili sistemlerde
öğrencilerin üst düzey öğrenme becerileri geliştirmeleri ve öğrenmeyi öğrendikleri bir süreci ifade etmiştir.
Ayrıca öğretmenlerin farklı kariyer seçeneklerine yöneldikleri ve hesap verilebilirliği sadece üstlere değil
paydaşlar ve meslektaşlarına da aynı şekilde açık oldukları ifade edilmiştir.
Yapılan araştırmalar, mesleki gelişim adına yapılan profesyonel öğrenme süreçlerinin öğretmenler adına yeni
öğrenmenin öğrenci sonuçlarında önemli bir fark yaratabileceğini, ancak bunun kolay olmadığını gösteriyor.
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Uygulamada önemli değişiklikler yapmak, öğretmenlerin strateji ve yaklaşım repertuarını genişletmekle
kalmayıp, aynı zamanda onları, inançları arasındaki farkı belirlemek için mevcut inançlarını incelemelerine
olanak tanıyan faaliyetler ve diyaloglara dahil eden yoğun ve zorlu profesyonel öğrenme deneyimleri
gerektirir (Timperley ve Earl, 2010: 23).
Öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrenmelerini zenginleştirmek öğretmenlerden
beklenen durumlardır. Bilgi gücünün ön plana çıktığı dünyada, eğitimin hedeflerine ulaşmasında önemli bir
rol üstlenen öğretmenlerin özel bir yerinin olması gerekir. Mesleğinde profesyonelliği ön planda tutan, kendi
kültürü ile evrensel kültürleri sentezleyen, bu değerleri profesyonel çalışma hayatında koruyup uygulayan
öğretmenlere ihtiyaç vardır (Dönmez ve Özkul, 2020). Ayrıca, her öğretmenin doğal üyesi olacağı “Türkiye
Öğretmenler Odası” adıyla bir meslek örgütü kurulmalıdır. Bu örgüt, öğretmenlerin özlük hakları, çalışma
şartları ve meslek etiği gibi konularda etkin bir rol üstlenmelidir (Dönmez, 2017).
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ÖZET
Temel Eğitimin ilk aşaması olan ilkokullarda yabancı dil eğitimi 2., 3. ve 4. sınıflarda haftada iki saat olmak
üzere yabancı dil öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu sınıf düzeyinde öğrencilere, dinleme, video
izleme, şarkı söyleme kelime çalışmaları gibi etkinliklere yer verilmekte, görsel ve işitsel kaynaklara ağırlık
verilmekte ve dilbilgisi çalışmaları yapılmamaktadır. Sınıf Öğretmenleri ile yabancı dil dersi (İngilizce)
birlikte çalıştıkları temel eğitim kurumlarında öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik gelişimleri sıklıkla
takip edilmektedir. Bu çalışmanın amacı temel eğitim kurumlarında yürütülen yabancı dil eğitimine ilişkin
öğretmen görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel yaklaşım esas alınmış durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt durum örneklemesi yöntemine göre belirlenen 7 yabancı dil öğretmeni ile görüşmeler
yapılmıştır. Örnekleme belirleme sürecinde “yabancı dil dersi öğretmeni olmak, temel eğitim kurumunda
çalışmak ve gönüllü olmak” gibi ölçütler belirlenmiştir. Öncelikle öğretmenlere araştırma amacı ve uygulama
aşamaları açıklanmış görüşmeye katılmaya gönüllü olan öğretmenler araştırmaya dâhil edilmiştir. 7 yabancı
dil (İngilizce) öğretmeninin katıldığı araştırma sonucunda elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin
yetersiz olması, okul öncesi (erken çocukluk) dönemin dil eğitiminin verilmemiş olması, öğrencilerin yabancı
dil öğrenme gerekliliği konusunda yeterince bilinçli olmaması gibi farklı sorunların dil eğitimini olumsuz
etkilediği vurgulanmıştır. Eğitim öğretim ortamlarında uygulamaya konulması planlanan “Oyun Tabanlı
Öğrenme Yaklaşımı” ile öğrencilerin yabancı dil öğrenmede ilgilerinin arttırılmasının önemli olduğu
belirtilmiştir.

Sınıfın sorumluluğunu üstlenen öğretmenlerin bu yaklaşıma özgü hazırlanan etkinliklerin

verimliliğine inanması ve uygulamaya istekli olmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenlerin oyun
tabanlı öğrenme yaklaşımını sınıflarında kullanma konusunda yalnız bırakılması, içerik geliştirme veya konu
ile ilgili kaynak bulamaması gibi durumlarda kendi klasik öğretim yöntemine dönmesi istenmeyen sonuçları
ortaya çıkarmaktadır. Yabancı dil eğitimi için etkili olan ideal sınıf sayısından uzaklaşılmasının her
öğrenciyle birebir ilgilenme ihtimalini azalttığı için anlamlı öğrenmeyi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Okullarda tam gün eğitim sistemine geçilmesinin gerekli olduğu vurgulanarak okullarda konuşma köşelerinin
oluşturulması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Öğretmen görüşleri, Temel eğitim
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TEACHER'S OPINIONS ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION
INSTITUTIONS
ABSTRACT
In primary schools, which is the first stage of Basic Education, foreign language education is given by foreign
language teachers for two hours a week in the 2nd, 3rd and 4th grades. At this grade level, activities such as
listening, watching videos, singing, vocabulary exercises are given place to the students, visual and auditory
resources are emphasized, and grammar studies are not done. In the basic education institutions where they
work with Classroom Teachers for foreign language lessons (English), students' progress towards foreign
language lessons is frequently followed. The aim of this study is to determine the opinions of teachers about
foreign language education carried out in primary education institutions. In the study, the case study method
based on the qualitative approach was used. A semi-structured interview form was prepared by the
researchers. Interviews were held with 7 foreign language teachers, who were determined according to the
criterion-case sampling method, one of the purposive sampling methods. In the sampling process, criteria
such as "being a foreign language teacher, working in a basic education institution and volunteering" were
determined. First of all, the research purpose and application stages were explained to the teachers, and the
teachers who volunteered to participate in the interview were included in the research. The data obtained as a
result of the research, in which 7 foreign language (English) teachers participated, were interpreted with
descriptive and content analysis. As a result of the research, it was emphasized that different problems such as
crowded classes, insufficient level of readiness of the students, the lack of language education in the preschool (early childhood) period, and the lack of awareness of the students about the necessity of learning a
foreign language negatively affect language education. It has been stated that it is important to increase
students' interest in foreign language learning with the "Game-Based Learning Approach", which is planned
to be put into practice in educational environments. It was stated that the teachers who take the responsibility
of the class should believe in the efficiency of the activities prepared for this approach and be willing to
implement them. Leaving the teachers alone to use the game-based learning approach in their classrooms,
turning to their own classical teaching method in cases such as content development or not being able to find
resources on the subject reveals undesirable results. It has been determined that moving away from the ideal
number of classes, which is effective for foreign language education, negatively affects meaningful learning
because it reduces the possibility of dealing with each student individually. Emphasizing that it is necessary to
switch to a full-time education system in schools, it has been suggested to create speech corners in schools.
Keywords: Foreign Language, Teachers' opinions, Primary education
Giriş
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Öğrencinin kendini keşfetmesi, çok yönlü düşünmesi ve her koşulda ve ortamda kendini savunması için
yabancı dil öğrenmesi gerekli ve önemlidir. Öğrencilerin farklı kültürleri tanıması, evrensel değerlerin farkına
varmaları ve iletişim becerilerini arttırmaları için yabancı dil eğitimi büyük bir önceliğe sahiptir. Temel
Eğitimin ilk aşaması olan ilkokullarda yabancı dil eğitimi 2., 3. ve 4. sınıflarda haftada iki saat olmak üzere
yabancı dil öğretmenleri tarafından verilmektedir. Erken yaşta dil öğrenmek ile ilgili farklı yaklaşımlar
literatürde tartışılmaktadır. Çocukluk dönemde yabancı dil öğrenimi kuramsal bir yaklaşımla “kuramsaluygulama” (théorico-pratique), “karşılıklı iletişim/etkileşim” ve “disiplinler arası- bilimler arası” niteliklerine
sahip üç boyutlu bir disiplin olarak tanımlanabilir (Daloiso, 2007). Kuramsal yaklaşımda çocuklar farklı
yollardan öğrendikleri dilsel öğeleri ihtiyaç halinde kullanmaları esasına dayanmaktadır. Etkileşim esaslı
boyutta öğrencilerin iletişim unsurlarını kullanarak dil öğrenmelerinin daha kolay olduğu vurgularken bilimler
arası boyutta bir disiplinde öğrenilenlerin diğer alanı etkilediği belirtilmiştir. Bu boyutların durumu ile
birlikte yabancı dil öğretimine başlama yaşı da geçmişten günümüze sürekli olarak tartışılmakta ve “ideal
yaş”, “mutlu yaş”, “kritik yaş”, “kritik eşik” (Dodane, 2000) kavramları ele alınmaktadır. Daloiso’ya (2007)
göre erken yaşlarda çocukların dil öğreniminde tüm duyularının önemli işlevleri bulunmaktadır. Komatsu’ya
(1999) göre yetişkinler dil kalıplarından dolayı yabancı dil öğrenmede zorlanırken çocuklar daha kolay
öğrenmektedirler.

Gaonac

(2006)

yaptığı

çalışmalara

göre

çocuklar

yabancı

dili

daha

etkili

seslendirmektedirler.
İlkokulun farklı sınıf düzeylerinde öğrencilere, dinleme, video izleme, şarkı söyleme kelime çalışmaları gibi
etkinliklere yer verilmekte, görsel ve işitsel kaynaklara ağırlık verilmekte ve dilbilgisi çalışmaları
yapılmamaktadır. Sınıf Öğretmenleri ile yabancı dil dersi (İngilizce) birlikte çalıştıkları temel eğitim
kurumlarında öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik gelişimleri sıklıkla takip edilmektedir. Bu çalışmanın
amacı temel eğitim kurumlarında yürütülen yabancı dil eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir.
Yöntem
Çalışmada nitel yaklaşım esas alınmış durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt durum örneklemesi
yöntemine göre belirlenen 7 yabancı dil öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Örnekleme belirleme sürecinde
“yabancı dil dersi öğretmeni olmak, temel eğitim kurumunda çalışmak ve gönüllü olmak” gibi ölçütler
belirlenmiştir. Öncelikle öğretmenlere araştırma amacı ve uygulama aşamaları açıklanmış görüşmeye
katılmaya gönüllü olan öğretmenler araştırmaya dâhil edilmiştir. 7 yabancı dil (İngilizce) öğretmeninin
katıldığı araştırma sonucunda elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile yorumlanmıştır. Katılımcı
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların özellikleri
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Mesleki Yıl
18
12
10
11
9
5
13

Cinsiyet
K
K
E
E
E
E
K

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan yabancı dil öğretmenlerinin 3’ü kadın, 4’ü erkektir. Toplam 7 yabancı dil
öğretmeninin katıldığı çalışmada öğretmenlerin mesleki deneyimleri 5 yıl ile 18 yıl arasında değişmektedir.
Bulgular
Tablo 2. Yabancı Dil Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema

Kodlar

Materyal ve İçerik

Sınıfta eğitim materyallerinin yetersiz oluşu
Derslerde akıllı tahtanın etkili kullanılamaması
İçeriğin öğrenciye uyarlanamaması
İçeriğin somutlaştırılamaması
Ders kitaplarının yetersiz içeriğe sahip olması

Öğretmen Nitelik ve Öğretmenleri derste ilkokul öğrencilerine özgü basit öğretim dilini kullanma
Yeterlilikleri

konusunda isteksiz oluşu
Alan bilgisi yetersizliği
Teknik, yöntem ve stratejilerin gerektiği gibi kullanılamaması
Yapılan faaliyetlerin kağıt üzerinde kalması

Öğretim süreci

Dil eğitiminde kelime öğretiminin yoğun olması
Dil derslerinin güncel ögelerle desteklenememesi
Okul öncesi (erken çocukluk dönemi) dil eğitiminin verilmemiş olması
Öğrenci merkezli eğitim yapılamaması
Öğretmenlerin temel eğitime ilişkin olumsuz tutumları
Uzaktan eğitim sürecinde teknik altyapı eksikliklerinin sıklıkla yaşanması
Ders sayısının öğrencilere dil yeteneği kazandırmak için yetersiz olması

Öğrenci

Sınıfların aşırı kalabalık oluşu
Öğrencilerin motivasyon eksikliği ve derse karşı olumsuz önyargılarının olması
Öğrencilerin anadilini yeterince öğrenememiş olması
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Öğrencilerin öğrendiği bilgileri sosyal hayatta kullanamaması
Öğrenilen bilgilerin sık sık unutulması
Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının olması
Ailelerin çocuklarının yabancı dil öğrenme gerekliliği konusunda yeterince bilinçli
olmaması.
Tablo 2’de yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır. Yabancı dil
öğretiminde yaşanan sorunları ilişkin öğretmenler; “materyal ve içerik, öğretmen nitelik ve yeterlilikleri,
öğretim süreci ve öğrenci” temalarında sorun bildirmişlerdir. Materyal ve içerik temasında; sınıfta eğitim
materyallerinin yetersiz oluşu, derslerde akıllı tahtanın etkin kullanılamaması, içeriğin öğrenciye
uyarlanamaması, ders kitaplarının yetersiz oluşu, içeriğin somutlaştırılamaması gibi sorunları ifade
etmişlerdir. Öğretmen nitelik ve yeterlilikleri temasında; öğretmenlerin derste ilkokul öğrencilerine özgü basit
öğretim dilini kullanma konusunda isteksiz oluşu, alan bilgisini yetersizliği, yapılan faaliyetlerin kağıt
üzerinde kalması, teknik/ yöntem ve stratejilerin gerektiği gibi kullanılamaması sorunlarını ifade etmişlerdir.
Öğretim süreci ile ilgili sorunlar olarak; dil eğitiminde kelime öğretiminin yoğun olması, dil derslerinin
güncel öğelerle desteklememesi, okul öncesinde dil eğitiminin verilmemiş olması, öğrenci merkezli eğitim
yapılamaması, öğretmenlerin temel eğitime ilişkin olumsuz tutumlarının olması, uzaktan eğitim sürecinde
teknik altyapı eksikliklerinin sıklıkla yaşanması, ders sayısının öğrencilere dil yeterliği kazandırmak için
yetersiz olması sorunlarını ifade etmişlerdir. Öğrenci temasında; sınıfların aşırı kalabalık olması, öğrencilerin
motivasyon eksikliği, derse karşı olumsuz önyargılarının olması, öğrencilerin anadilini yeterince
öğrenememiş olması, öğrencilerin öğrendiği bilgileri sosyal hayatta kullanamaması, öğrenilen bilgilerin bu
yaşta üzerinde sık sık unutulması, öğrencinin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının olması ve
ailelerin çocuklarının yabancı dil öğreniminin gerekliliği konusunda yeterince bilinçli olmaması sorularını
ifade etmişlerdir.
Tablo 3. Yabancı Dil Öğretiminde Yapılması Gerekenlere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kodlar
Öğrencilerin çoklu medya içerikli yabancı dil tv programları izlemesi
Eğlenceli dijital içerikler hazırlanması
Okulda yabancı dil bilgileri ile konuşma ve dinleme çalışmaları yapılması
Sınıflar arasında İngilizce etkinliklerinin düzenlenmesi
Her okulun okul aile birliği bütçesinden yabancı dil gelişimi ile ilgili bütçe ayrılması
Öğretmenler belli aralıklara hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılması
EBA’daki yabancı dil içerik portalının her sınıf ve tema düzeyinde düzenlenerek öğretmen ve öğrencileri
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destekleyici, zengin ve güncel bir veri havuzu oluşturulması
Çoklu zeka yaklaşımı anlayışına uygun ders materyallerinin okullarda bulundurulması
“Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı” ile öğrencilerin yabancı dil öğrenmede ilgilerinin arttırılması
Tablo 3'te yabancı dil öğretiminde yapılması gerekenlere ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır.
Öğretmenler bu kapsamda; öğrencilerin çoklu medya içerikli yabancı TV programlarını izlenmesi, eğlenceli
dijital içeriklerin hazırlanmasını, okulda yabancı dil bilgileri ile konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmasını,
sınıflar arasında İngilizce etkinliklerinin düzenlenmesini, her okulun okul aile birliği bütçesinden yabancı dil
gelişimi ile ilgili bir bütçe ayrılmasını, öğretmenlerin belli aralıklarla hizmet içi eğitim faaliyetlerine
katılmasını, EBA'daki yabancı dil içerik portalının her sınıf ve tema düzeyinde düzenlenerek öğretmen ve
öğrencileri destekleyici, zengin ve güncel bir veri havuzunun oluşturmasını, çoklu zeka yaklaşımına uygun
ders materyallerinin okullara ulaştırılmasını ve oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin yabancı dil
öğrenmede ilgilerini artırılmasını önermişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Temel eğitim kurumlarında yürütülen yabancı dil eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılan çalışmaya 7 yabancı dil öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler; materyal ve içerik
temasında; sınıfta eğitim materyallerinin yetersiz oluşunu, içeriğin öğrenciye uyarlanamaması ve ders
kitaplarının yetersiz oluşunu vurgulamışlardır. Bozavlı’ya (2015) göre öğrencilerin hazırbulunuşluk
düzeylerinin yetersiz olması, materyal ve teknolojik yetersizlikler ilkokul 2. sınıfta yabancı dil öğretiminin
olumsuz etkilemektedir.
Öğretmen nitelik ve yeterlilikleri temasında; öğretmenlerin derste ilkokul öğrencilerine özgü basit öğretim
dilini kullanma konusunda isteksiz oluşu, alan bilgisini yetersizliğini ifade etmişlerdir. Alandaki araştırmalara
(Faerch ve Kasper, 1983; MacIntyre, Baker ve Clement, 2002) göre yabancı dil öğrenim süresinde öğrencinin
öğrenme stratejilerinin belirlenmeli ve güdüleyici öğretim yöntemlerinden yararlanılmalıdır. Öğretmenin alan
bilgisi ile mesleki bilgilerini harmanlayarak etkili öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmalarının önemli
olduğu söylenebilir.
Öğretim süreci ile ilgili olarak; dil eğitiminde kelime öğretiminin yoğun olması, dil derslerinin güncel
öğelerle desteklememesi, öğretmenlerin temel eğitime ilişkin olumsuz tutumlarının olması ve ders sayısının
öğrencilere dil yeterliği kazandırmak için yetersiz olması durumlarını sorun olarak belirtmişlerdir. Lightbown,
(2003), dil öğretim programı geliştirmesinin ikinci dil edinimi sürecinde önemli olduğunu belirtmiştir.
Öğretim sürecinde programın önemli bir yeri olduğu söylenebilir.
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Öğrenci temasında; sınıfların aşırı kalabalık olması, öğrencilerin motivasyon eksikliği, derse karşı olumsuz
önyargılarının olması, öğrencilerin anadilini yeterince öğrenememiş olması, öğrencilerin öğrendiği bilgileri
sosyal hayatta kullanamaması, öğrenilen bilgilerin bu yaşta üzerinde sık sık unutulması sorularını ifade
etmişlerdir. Bozavlı’ya (2015) göre erken yaşta yabancı dil öğretimini destekleyen öğretmenler
bulunmaktadır. 2. Sınıf öğrencilerinin bilişsel ve kişisel özelliklerinin yabancı dili öğrenmeye uygun olduğu,
etkili yöntemlerle öğretim yapıldığında öğrendiklerini sürekli hatırladıkları belirtilmiştir.
Öğretmenler bu kapsamda; öğrencilerin çoklu medya içerikli yabancı TV programlarını izlenmesi, eğlenceli
dijital içeriklerin hazırlanmasını, okulda yabancı dil bilgileri ile konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmasını,
oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin yabancı dil öğrenmede ilgilerini artırılmasını önermişlerdir.
Brewster’e (1995) göre yabancı dil öğretiminde dersler arası bağlantılar kurmanın, öğrenme sürecinde dersler
arasında etkileşim kurmanın ve sıklıkla öğrenilenleri pekiştirilmenin önemi büyüktür.
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SANAL METAVERSE FİZİKSEL DÜNYANIN DİLİNİ NASIL ETKİLER?
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ÖZET
Metaverse (çoklu evren), fiziksel dünyada gerçeğe yakın olan sanal deneyimlere dayalı çevrimiçi tabanlı
bilgisayar ürünü bir yazılımlar evreninin genel adıdır. Kavramın ilhamını N. Stephenson (1992)’un distopik
bilimkurgu romanı Snow Crash (Türkçe’de Parazit)’den aldığı bilinmektedir. Roman, insanlığın BIOS’u
olarak görülen Sümerce ile nörolinguistik virüsler arası bağlantı aracılığıyla dil edinimi sürecini ve diğer
dillerin meydana gelişini yapay zekâ üzerinden ele almaktadır. Romanda öngörüldüğü üzere kişinin
kendisinin 3 boyutlu temsilcisi (avatar) ile katıldığı metaverse evreninin gerçekte küresel bir katılımcılar
zincirinin etkileşimine dayalı olduğundan evrensel - dilsel kodlamayı / çözüyücü de içerecek bir arayüzü
içermeye doğru ilerlediği öngörülebilir. Second Life yazılımı bu türden bir girişimin başlangıç metaverse’ni
içermektedir. Mevcut metaverse çalışmaları ise bir başka sosyal değere yani çevrimiçi - çevrimdışı kişilikler
arasında bir fark bulunmadığı değerine dayanmaktadır. Bu farksızlığı yaratmak üzere tasarlanan yüksek
hassasiyetli tanıma/tanımlama modelleri, her zaman açık erişime ulaşma/sağlama, sanal para kullanma,
gerçeklikle bağlantılı nesne tanıyıcılar (dokunma hissine sahip eldivenler vb.) ve ayrıntılı teknolojik
gelişmeler sayesinde gerçeklik duygusunun güçlendirilmesi çalışmaları bu sürece ait unsurlar arasında
sayılabilir. İlgili unsurlara daha da genişlemiş sosyal aktiviteler ağı veya gelişmiş bilgi işlem ağları (neuralnet) eklendiğinde romana ait bir kavramdan farklı olmak üzere günümüze uygun yeni bir Metaverse tanımı
yapılması gerektiği görülür. Metaverse (donanım + yazılım+ içerik)’in sahip olduğu bileşenler ve uygulama
alanları (filmler, oyunlar, iş istasyonları vb.) bildirimiz sınırlarında ancak gerekli olduğunda değinilecek
kavramlardır. Bildirimiz esas olarak dil alanına özgü olmak üzere ilgili teknolojik uygulamanın insan
deneyimi ile ilişkisi bağlamında değerlendirilecektir. Bilişsel dilbilimde fiziksel deneyim ve dilsel üretim
arasında kurulan bağların metaforik kavramsal eşleşmelere yol açtığı (Lakoff ve Johnson: 1980) ileri
sürülmektedir. Bildirimizde fiziksel olan yerine karma gerçeklikte sanal deneyimlemenin kavramsal
eşlemelerin doğasına etki edip etmeyeceği genel bir planda tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, Dil, Bilişsel Dilbilim, Metaforik Eşleme.
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HOW DOES VIRTUAL METAVERSE AFFECT THE PHYSICAL WORLD LANGUAGE?
ABSTRACT
The Metaverse (Multi-Universe) is the general name of the online-based computer product based on virtual
experiences in the physical world. The inspiration of the concept is known to receive N. Stephenson (1992)
from Snow Crash (Parasite in Turkish) novel. The novel is about the language acquisition process through the
connection between Sumerian, which is seen as the BIOS of humanity, and neurolinguistic viruses, and the
emergence of other languages through artificial intelligence. As predicted in the novel, it can be predicted that
the metaverse universe, in which the person participates with his 3D representative (avatar) is actually based
on the interaction of a global chain of participants, moving towards including an interface that universal
linguistic encoder. Second Life software includes the initial metaverse of this type of initiative. On the
otherhand the current metaverse studies are based on another social value: online - no difference is found
between offline personalities. Elements used to create this indifference include the following can be
considered: high-precision recognition/identification models, always-on access/providing, the use of virtual
currency, reality-related object recognizers (tactile gloves, etc.), and efforts to enhance the senses reality
through detailed technological advances. When a wider social activity network or advanced information
processing networks (neural-net) are added to the relevant elements, it seems that a new Metaverse definition
should be made, unlike an concept of novel. Components of the Metaverse (hardware + software + content)
and application areas (movies, games, workstations, etc.) are concepts that will be mentioned within our
explanation only when necessary. Our notice will be considered specifically language-specific in the context
of the relevant technological application's relationship to human experience. It is argued that the connections
established between physical experience and linguistic production in cognitive linguistics lead to
metaphorical conceptual pairings (Lakoff and Johnson: 1980). In our article, whether virtual experience in
mixed reality rather than physical will affect the nature of conceptual mapping will be discussed in general
terms.
Keywords: Metaverse, Language, Cognitive Linguistics, Metaphoric Mapping.
1. GİRİŞ
Metaverse küresel etkiye sahip yeni bir teknolojik eşiğin toplamını ifade etmektedir. İnsan dilinin temel
unsurlarının karmaşık sosyal etkileşimleri deşifre etme ve kodlama ihtiyacından ortaya çıktığı bilinmektedir.
Seyfarth, R. ve Cheney, D. (2018), sosyal iletişim ihtiyacını dilin ortaya çıkışını sağlayan biyolojik temel
olarak kabul etmektedirler. “Dilin evriminin ilk aşamalarını -bireylerin kendi sosyal ilişkilerini yönetmek ve
diğerlerinin ilişkilerini temsil etmek için iletişim ve bilişi kullandığı karmaşık bir toplumda- iletişimin sosyal
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işlevine odaklanırsak hayal etmek daha kolay olur. Dil olmadan çok önce primat iletişimi ve biliş, belirli
hedeflere ulaşmak için tasarlanmış sosyal cihazlardı. Evrimleşmesinden çok sonra, dil hala var” (s. 33)
şeklindeki görüşleriyle de dilin evrimsel ve biyolojik temellerine işaret etmişlerdir. Metaverse evreni,
biyolojik gereklerin üzerine inşa edilmiş fiziksel dünyamıza ait dilin bağlamsal dünyasından uzakta görünse
de fiziksel deneyimlerimizin önemli bir bileşeni haline geldiği ve insan zihni tarafından tasarlanmış sosyal bir
cihaz işlevine sahip olduğu belirtilmelidir. Çalışmamız metaverse’in sanal evreni ile fiziksel dünyanın dili
arasındaki etkileşimin uygun bir teorik çerçevesinin nasıl olması gerektiği üzerinde durmaktadır.
2. METAVERSE VE DİL
2.1. Metaverse Bağlamı
Metaverse üzerine çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bu tanımların başlangıç ilkelerinin bir romandan ilhamla
oluşturulduğu bilinmektedir. Bu roman Neil Stephenson (1992)’un Snow Crash “Kar Kazası” (Türkçe’de
Parazit) adıyla tanınmaktadır. Roman;1 Sümer mitolojisi, nörolinguistik ve metaverse arasındaki bağlantılar
aracılığıyla dil edinimi süreci2 hakkında kurmaca bir evrene dayanmaktadır. Stephenson romanda kullandığı
metaverse kavramı ile internetin bir sonraki aşamasının nasıl olacağı hakkındaki düşüncelerini
yansıtmaktadır. Yazarın kurgusal dünyasında metaverse kavramı3, kullanıcıya bağlı sanal temsilcilerle
(avatar) oynanan -çevrimiçi ve çok oyunculu- bir sanal oyunu4 tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu kurgusal
dünyada arka plan programları ve çeşitli teknolojik araçlar da yer almaktadır. Ayrıca yazar, halka açık olsa da
Metaverse’i kullanıcıların sosyal statülerinin de yansıdığı bir platform olarak sunmaktadır. Düşük kaliteli
kamu terminalleri, gözlükler ve avatarlar, zayıf görsel temsiller, sınırlı erişim vb. özellikler bu kültürel
“Kar kazası” bir bilgisayarcılık terimi olarak “başarısızlığa yol açan bir süreci başlatan tasarım, kalite veya parça uygulamasındaki
kusur” anlamına gelmekte ve yazılım hatası modu için kullanılmaktadır. Romana adını veren “Kar kazası” adlı sıvı formdaki ilaç ise
halkın savunmasız kalarak kontrol edilmesini sağlamakta kullanılmaktadır. Romanın başkarakteri Hiro Protagonist ve çevresindeki
kişiler aracılığıyla gelişen olay örgüsü, teklik ve çokluk kavramlarında temsil edilen bir çatışmayı esas alır. Burada anılan teklik
Sümer dili, çokluk Babil kulesi olarak değerlendirilebilir. Romandaki kurguya göre bir virüs olarak temsil edilen Sümer ana
tanrıçası olan Aşera, Sümer dilinin tek bir dil olarak kalmasının program adıdır. Ancak Sümer mitolojisinde su, zekâ ve yaratmanın
tanrısı Enki’nin tüm dünyanın farklı diller konuşmasını sağlayan bir anti-virüs (karşı program) yaratması yukarıda anılan çatışmaya
neden olur. Roman hakkında derli toplu bir tanıtım ve değerlendirme için https://www. wikiwand.com/en/Snow_Crash adresine
başvurulabilir.
2
Yazar, Sümerce’yi yazılım programlama dili olarak kurgulamaktadır. Bu bağlamda yazar, insan beyninin BIOS’u (Basic Input Output System / Temel Giriş - Çıkış Sistemi) işlevindeki dili, temelde “kodlama” olarak kabul etmektedir. Dilbilimsel çalışmalarda
dilin harf, ses ve anlam boyutunu önemsizleştiren (bypassing meaning) ve “dilleri kod” olarak tanımlayan genetikçi görüşler
bağlamında Walter B. Michaels (2004)’in The Shape of the Signifier: 1967 to the End of History (s. 82 - 83) adlı çalışmasından
yararlanılabilir.
3
Stephenson'un "Metaverse"i kullanıcılarına 100 metre genişliğindeki tek bir sokak boyunca geliştirilmiş, 216 km’lik (65.536 km)
özelliksiz, siyah, kusursuz bir çevrenin etrafında uzanan bir kentsel ortam olarak görünür. Burada sanal gayrimenkul satın alınabilir
ve bunun üzerine binalar geliştirilebilir. Romanda meta veriye erişim, küçük bir kablolu televizyon koleksiyonundan geliştirilen
küresel fiber optik ağı aracılığıyla sağlanır.
4
Sanal ortam kavramı virtual environment (VE) / platform (VP) (İng.) için kullanılmakta ve doğal veya hayalî alanların iki veya
üç boyutlu gösterimi anlaşılmaktadır. Sürükleyici sanal ortam kavramı ise immersive virtual environment (IVE)’in çevirisi olup
genellikle başa takılan bir ekran veya projeksiyon sistemi aracılığıyla görsel kanalı bulunan, bireylerin algısal deneyimini artıran
sanal platformlar için kullanılmaktadır. Bireyler, işgal ettikleri fiziksel alan yerine sanal çevreleriyle etkileşime giriyormuş gibi
hissederler ve aynı sanal alanda diğer dijital insan temsilleriyle daha büyük bir bağlantı kurabilirler. TDK çevrimiçi sözlüğünde
(https://sozluk.gov.tr/) ilgili kavramların karşılığı bulunmamaktadır.
1
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farklılaşmanın izlerini taşır. Yazarın kullandığı bağlamda metaverse kavramının (kendisi sanal bir oyuna ait
olsa da) günümüzdeki metaverse kavramının prototipi olarak gerçeklik ile bağların henüz kopmadığı sosyal
bir ortamı temsil ettiği söylenebilir.
Romanda dile getirilen kurgusal metaverse kavramının uygulamadaki ilk örneği, Philip Rosedale tarafından
2003 yılında kurulan ve kullanıcı merkezli Second Life (SL) adlı sürükleyici sanal ortam platformudur.
Çevrimiçi, rol yapmaya dayalı, çok oyunculu ve görev tanımı olmayan avatarlı platform; kullanıcılarına
oyuncular arası etkileşim, gerçeğine dönüştürülebilen sanal para (kapalı döngü sanal jeton olan Linden doları /
L$), ticaret, alış - veriş, reklam, ürün tasarımı / tanıtımı, içerik oluşturma, sanal mallar ve kullanıcılara açık
yazılım türünden gittikçe genişleyen imkânlar sağlamaktadır.
SL, sunduğu imkânlara karşın bir takım tartışmalara1 da sebep olmuştur. Eleştiriler, platformun sahip olduğu
özelliklerin teknik (sunucu kaynaklarının bütçelenmesi), ahlakî, yasal (Linden Dolar'ın yasal konumu) ve
güvenlik konularında müfredat ve yasal düzenlemeler bakımından yetersizliğine dayanmaktadır. SL, ayrıca
sosyal davranışlar ve tutumların standartlarını şekillendirdiği yönünde de eleştirilere maruz kalmaktadır.
Harris, H. & vd. (2009), altı hafta boyunca haftada ortalama altı saati SL’de geçen 80 kişilik katılımcı
grubunun sanal ortamdaki davranışlarını izlemişlerdir. Araştırmacılar, elde ettikleri verilerin kullanıcıların
sosyal ağlarının genişlemeye devam etmesine rağmen, bölgeleri keşfetmeye daha az meyilli hale geldiğini,
uçma veya koşma gibi yüksek enerjili eylemlerin kullanımını azalttığını ve daha az sohbet ettiğini
gösterdiğini (s. 434) belirtmektedir. SL’yi platformdaki kullanıcıların antropolojik ve kültürel eğilimleri
bakımdan inceleyen Boellstorff, T. (2008) ise sanal dünyaların insanın her zaman nasıl sanal insan olduğunu
gösterdiğini (s. 117) tespit etmektedir. Aksi yönde bir görüş olarak SL’nin sosyal niteliklerine değinen
Adamus, T. & vd. (2014) SL’yi kişiler arası etkileşimi ve iletişimi kolaylaştıran bir sosyal ortam olarak
değerlendirmekte ve “Çevrimiçi dünyaların sanal binaları ve odaları yalnızca metaforik öneme sahip olmakla
kalmaz; onlar sosyal organizasyonun sembolleridir. Sosyo-mekânsal özellikleri ve olanakları, gündelik
uygulamalarla ilgilidir ve ortak bir anlayışın temelini oluşturur, böylece çevrimiçi ortamlardaki sosyal
etkinliklerin başarısını etkiler.” (s. 103) şeklinde görüşünü açıklamaktadır.
Metaverse2 kavramı yukarıda anılan bilgi - işlem ve içerik temelleri üzerinde gelişmiş olmasına karşın bazı
Second Life hakkında yürütülen tartışmalar hakkında https://www.wikiwand.com/en/Second_Life adresinden yararlanılabilir. Adı
geçen yerde Second Life’ın uygulama alanları (eğitim- öğretim, din, bilim, tıp vb.) hakkında da bilgi verilmektedir.
2
Meta-verse iki kavramın birleşmesinden oluşan bir bileşik sözcüktür. Meta öneki (Yunanca meta- Latince post- veya ad) gündelik
dilde “ötesi, sonrası, öz, bitişik” anlamında kullanılsa da bilimlerde “X hakkında bir X” anlamına gelecek biçimde [kendi kategorisi]
için kullanılır. Örneğin metaveri veri hakkında veri, metatartışma tartışma hakkında tartışma, metayazı yazı hakkında yazı vb.
anlamına gelecek biçimde kullanılmaktadır. Meta-verse kavramı tarafımızca evrenler toplamını ifade etmek üzere “çoklu evren”
olarak çevrilmiştir. Metaverse evreni kendisi, kendi hakkında referans ürettiğini ve diğer kategorilerin “yaratıcısı, başlangıç ilkesi”
olduğu iddiasını içerse de tarafımızca gerçek ve sanal dünya arasındaki kanonik ilişki günümüzde henüz esaslı bir değişime
uğramamıştır. Sanal evren gerçek evrenin dijital ikizini üretme prensibinden hareket etse de yalancı paradoks içerdiği görmezden
gelinmemelidir. Tüm bu tartışmalar ve diğerleri hakkında bilgi için https://www. wikiwand.com/en/Meta adresinden
yararlanılabilir.
1
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araştırmacılar onu ekonomik, dini ve sosyal manipülasyona1 açık bir platform olarak da tanımlamaktadır.
Buna karşın Lee (2021), metaverse’i “sürükleyici bir 3B sanal ortam, avatarların kullanıcının ikinci kişiliği
olarak hareket ettiği ve birbirleriyle etkileşime girdiği gerçek bir sanal yapay topluluk” olarak
tanımlamaktadır. Metavers, internet sunucusu aracılığıyla gerçekleşen bağlantı yerine gerçek zamanlı,
senkronize ve kalıcı bir iletişimin gerçekleştiği bir platform olarak öncüllerinden ayrışmaktadır. Metaverse’in
arttırılmış gerçeklik (VR),

sanal gerçeklik, günlük yaşamın kaydı (Lifelogging) ve gerçek dünyanın

simülasyonları (ayna dünyalar, Google Earth vb.) türünden yapıtaşlarına sahip olduğundan sürekli
güncellenebilen içeriklere sahip olduğu da eklenmelidir.
Metaverse platformunda akıllı iletişim sistemi kurma çalışmaları da yapılmaktadır. Lee, S. H. & vd. (2021),
beyin sinyalleri yoluyla sistem kontrolü sağlayan mevcut beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi ile
birleştirildiğinde, metaverse koşullarında zihin yoluyla yeni bir insan etkileşimi paradigması kurulabileceğini
ileri sürmektedir. Lee, S. H. & vd. 9 denekle gerçekleştirdikleri çalışma bağlamında BCI sistemlerinin beyin
sinyallerini kullanarak kullanıcı dostu ve sezgisel iletişim araçları sağlamayı hedeflediğini belirtmektedir.
Ayrıca araştırmacı,

“Hayali konuşma, iletişim aracı olarak doğrudan bir kişinin konuşma üretim sürecine

dayandığından alternatif bir nöro-paradigma haline geldi. Bu yazıda, gerçek dünya akıllı iletişimi için beyin
sinyallerini kullanan bir beyin-konuşma (BTS) sistemi öneriyoruz. Ayrıca, beyin-metaverse sisteminin
gelecekteki uygulamalarından biri olabilecek sanal bir asistanla iletişim yoluyla hayali konuşma tabanlı akıllı
ev kontrolünü gösteriyoruz.” şeklinde çalışma sonuçlarının metaverse dünyasında uygulanacak hayali
konuşma tabanlı akıllı iletişim potansiyelini desteklediğini de belirtmektedirler.
2.2. Dil Bağlamı
Dilin doğasının tanımlanmasında insan iletişimi ve deneyim referans noktası olarak ele alındığında ilgili
modellemelerin bu temel ilkeler etrafında şekillenmesi beklenir. Bilişsel, işlevsel veya üretimsel dilbilimsel
önermelerin her durumda fiziksel dünyanın temellendirdiği pragmatizmi içermesi beklenir bir öngörüdür.
Metaverse evreninin bir üst dil (meta-dil, kaynak dil) oluşturduğuna dair varsayımların da bu içeriğe uygun
bir tasarıma dayanması gerektiği açıktır. Ancak yine de meta-dillerin ve ilgili kavramların doğasının açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir.
Genel olarak anlambilim, bir dil ile dilin kullanıldığı ortam arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Dil doğal veya
yazılımlar aracılığı ile üretilmiş yapay bir dil olabilir. İlki genellikle tarihsel bir süreçte geliştiğinden
kuralların değişkenliğini içerir, ikincisinin ise dil kullanıcıları tarafından takip edilen iyi tanımlanmış dilbilgisi
Metaverse’i Hristiyan geleneğinin şimdiki zaman geleneği ile aktarılması ve iki diyalog ortağı olarak gören Bolger, R. (2021),
sanal evreni tanrısal bilginin yeniden keşfedilmesi, aktarılması ve sezilmesinde uygun bir bağlamsal ve bütünleyici araç olarak da
değerlendirmektedir (s. 2 - 3). Lee, J. (2021) metaverse’de son zamanlarda bir ilgi artışı alan meta veri deposu için yutturmacayı
yönetemezsek, meta veri deposunun uçurumu geçemeyeceğini dile getirmektedir (s. 72). Lee metaverse ekonomisinin nasıl inşa
edeleceği üzerinde
1
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kurallarına sahip olması beklenir. Bu farklılığın doğal dilin deneyimsel semantiği ile yapay dilin deneyimsel
olmayan (daha doğru deyişle az deneyimsel) semantiğinde de başkalaşmayı üretmesi öngörülebilir.
Bilişsel dilbilimde fiziksel deneyim ve dilsel üretim arasında kurulan bağların metaforik kavramsal
eşleşmelere yol açtığı (Lakoff ve Johnson: 1980) ileri sürülmektedir. Fiziksel olan yerine karma gerçeklikte
sanal deneyimlemenin kavramsal eşlemelerin doğasına etki edip etmeyeceği üst / meta dil çerçevesinde ele
alınabilir. Bir kavramın daha somut olmasını sağlayan şey nedir? Teoriye göre kavramın deneyimsel içeriği
bunu sağlamaktadır. Kavramsal metaforlarda gözlenen şey kaynak kavramın hedef kavrama nazaran daha çok
deneyimsel içeriğe sahip olmasıdır. Kısaca, anlam deneyim ile kazanılmaktadır. Metafor tanımının da içerdiği
şekilde kavramsal metaforun, kavramsal eşleştirme ile aktardığı terimler, deneyimlerimiz ile anlam
kazanmaktadır. Terimler yoluyla aktarılan içerik de dolaylı olarak bir kavramı başka bir kavramla
deneyimleme olanağı sağlamaktadır. Buna göre bir metaforik eşleme için daha soyut olan alanın daha somut
olan alandan hareketle eşleşmesine yol açan ortak insanlık deneyimlerinin ortak bağlamına dikkat
çekilmektedir1.
AŞK YOLCULUKTUR

metaforunda hedef alan aşk, kaynak alan yolculuktur. Daha soyut olanı anlamak için

deneyim alanına ait yolculuk kavramından yararlanılmıştır. Bilişsel bir eşlemenin doğal kavramsal
seleksiyondan geçtiği de eklenmelidir. Daha fazla, daha yoğun, daha kalıcı deneyim alanları tersi durumdaki
deneyim alanlarından daha fazla eşlemede rol oynamaktadır. Benzer durumda ICM’ler arasında da selektif bir
diziliş bulunur. Yapay dil bakımından bahse değer kanonik bağlantı, ancak sayısal bir işlemin mantıksal
/algoritmik dizisinin çıkarımsal doğasını ifadeye dayanır. İlgili ifade, hangi görevlerin gerçekleştirileceğine ve
hangi kuralların uygulanacağına karar veren bir kontrol stratejisinin bileşeni olarak görülebilir. İletişimin
doğası (dilin içsel bağlantılara dayalı doğası, bağlamsal anlam) yerini, diğer (insan veya bilgisayar)
sistemlerin bu sistemle nasıl “konuşacağını” bilmeleri için dilin diğer (doğal veya yapay) dillere nasıl
çevrilmesi gerektiği çıkarımına bırakır. Bunun için dilin sözcük ve cümlelerinin anlamlarının dilin içsel bağı
yerine dilin dışıyla ilişkilendirerek nasıl belirlendiğinin belirlenmesi gerekir. Kısaca deneyime dayalı bir
anlambilim teorisi (örneğin kavramsal metafor kuramı), önce bir sistemin sahip olabileceği deneyim biçimini
tanımlar (kanonik eşleşme ve ICM merkezli dizilim), ardından doğruluk değerini (eşleşme derecesi) tanımlar.
Bilgisayara dayalı anlambilimde ise işlemci kapasitesi (süre, hız, depo vb.) ile sınırlı gerçek bir insan
deneyimine dayanmayan sonlu bir sistem kastedilmektedir.
Yapay zekâ ile doğal dil işleme çalışmaları meta-dil uyarlamaları koşut gitmektedir. Metaverse sanal bir
Metaforların evrensel karakterleri yanında kültürel ifadelerden kaynaklı değişen eşleşmeler de bulunur. Kültürel (yerel) olanla
üniversal olan arasındaki uyum Z. Kövecses çalışmalarında daha sıklıkla kullanılmaktadır. Çeşitli dillerde zamanın metaforik
ifadesinin kültürel nedenlerle örtüşmemesine karşın insanların her yerde zamanı temelde benzer şekillerde deneyimlediğini değinen
bir çalışma için bkz. Alverson, H. (1994). Semantics and Experience: Universal Metaphors of Time in English, Mandarin, Hindi,
and Sesotho. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1
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platform olarak kullanıcıların deneyimlerinden kendi dilsel içeriğini zenginleştirmektedir. Yapay zekâ
sistemleri deneyime dayalı olmadığından “hakikate” dayalı sistemler olmamakla eleştirilse de farklı
deneyimlere karşılık geldikleri görülmektedir. Kullanıcıların arttırılmış gerçek amacıyla taktıkları gözlükler,
duyarlı eldivenler, giderek koku sensörlerinin kullanımın yaygınlaşması gelecekteki deneyimsel alanın
ipuçları niteliğinde sayılmalıdır. “Deneyimsel hakikat”e paralel başka bir deneyim alanı ve onun hakikatinin
mimarisinin güdümlendiği Metaverse evreninin başlangıç düzlemine ait bir evreni temsil ettiği söylenebilir.
Terimler, metaforik eşlemeler vb. dilsel düzleme ait çıkarımların da farklı şekillerde kullanılacağı
görünmektedir ancak bunun sebebi farklı deneyimler olduğu belirtilmelidir. Deneyime dayalı yeni bir gerçek
ve onun dili ve semantiği (bu yeni dil yeni bir önermeye kadar meta-dil de olabilir) temelde yeni bir dil
modelleme ihtiyacını da bize göstermektedir. Böyle bir teori, günümüzde geçerliliğini koruyan dil ve
anlambilim yaklaşımlarından temel olarak farklı olacaktır ancak yine de, geniş anlamda “çağdaş” bir kuram
olmaya aday görünmektedir.
3. SONUÇ
Meta - dil semantik meta-diller aracılığıyla gerçekliği modelleme problemini ele almaktadır. Gerçekliği
gerçekçi bir şekilde temsil etmek için dilsel fenomenleri tanımlamak ve aralarında anlamlı bağlantılar kurmak
için, bilimsel bağlantı unsurlarını (yapay zeka, metaverse evreni vb.) seçmenin rasyonel yollarını geliştirmek
ve mevcut sonuçların etkin bir şekilde yaşadığımız bu çağa ait deneyimlerden elde edilmesi, sınıflandırılması
ve genelleştirilmesi gerekir. Çalışmamızın amacı, bu görevin üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek dil
modeli çerçevesine atıfta bulunmaktır.
Gerçek dünya nesnelerini algılama yollarından biri olarak modelleme, nesnelerin karakteristik özelliklerinin
araştırmacıların pratik ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini ifade eder. 'Meta-dil' kavramının özünde doğal
insan dili ile yapay dil arasındaki bağlantı olduğu düşünülmektedir. İlgili dil kuramları doğal bir insan dilini
tanımlamak amacıyla oluşturulmuş olan geçmiş önermelerinin yanında deneyimin değişen doğasını ve yapay
bir dilin (burada meta- dil) niteliklerini de -artık- değerlendirmeye alması gerekir.
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ÖZET
Bu araştırma, çalışan annelerin çocuk yetiştirmede yaşadığı sorunları incelenmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma metodu olarak nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırgızistan
Bişkekte yaşayan ve çalışan 10 anne oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak dört sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken literatür taraması yapılmış uzman
görüşleri alınarak sorular oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içerik
analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların
çocuklarıyla nasıl zaman geçirdikleri ile ilgili elde edilen bulguya göre, çocuklarıyla verimli olarak en çok iş
sonrası 15-20 dakika (oyun oynamak, sohbet etme ve ödevlerini bakma) ayırabildiğini sonra da ev işlerle
uğraştığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların çalışıyor olmalarının çocuklarına olan etkisi ile ilgili elde edilen
bulguya göre, çocukları geliştirmek için kurslara götüremediklerini, acil durumlarda yanlarında olamadığı ve
bu yüzden tedirgin oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Katılımcıların çalışmaya başladıklarında çevrelerinden
ne tür destek aldıkları ile ilgili elde edilen bulguya göre, Ailede ebeveyinlerin sadece birisi çalışınca yeterli
olmadığını belirlemişler ve ihtiyaç olduğu için çevresindekilerden yeterli düzeyde destek buldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Katılımcıların çalışıyor olmadıklarında şuandaki durumdan farkı ne olacağı ile ilgili en yüksek
frekanslı bulgu ise, çalışma ihtiyacı olmasaydı çocuklarıyla yeterince zaman geçirebilme şansı olacağını ve
çocuklarının her türlü gelişmesine destek olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çalışan anne, çocuk yetiştirme, yaşadığı sorunlar.

INVESTIGATION OF THE PROBLEMS EXPERIENCED BY WORKING MOTHERS IN RAISING
CHILDREN
ABSTRACT
This research was conducted to examine the problems experienced by working mothers in raising children.
Qualitative research method was used as the research method. The study group of the research consists of 10
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--116--

21- 22/02/2022

mothers living and working in Bishkek, Kyrgyzstan. A semi-structured interview form consisting of four
questions was used as a data collection tool. While preparing the interview form, a literature review was made
and questions were formed by taking expert opinions. The data obtained from the semi-structured interview
form were analyzed with the content analysis technique. According to the results obtained from the research
findings; According to the findings about how the participants spent time with their children, they stated that
they could spend 15-20 minutes productively with their children after work (playing games, chatting and
looking at their homework) and then dealing with housework. According to the findings about the effect of
the participants' work on their children, it was found that they could not take the children to the courses to
improve, they could not be with them in an emergency, and therefore they were uneasy. According to the
findings about what kind of support the participants received from their environment when they started
working, they determined that only one of the parents in the family was not enough to work, and it was
concluded that they found sufficient support from those around them because there was a need. The highest
frequency finding about how the participants will differ from their current situation when they are not
working is that if there was no need to work, they would have the chance to spend enough time with their
children and they could support all kinds of development of their children.
Keywords: Working mother, child rearing, problems.
1. GİRİŞ
Kadın calışmasıyla cift kariyerli hale gelmiş hem ev hem de iş yerinde sorumlulukları artmıştır. Kadının
çalışması hayatının her doneminde çeşitli zorluklar icerse de çalışan kadının en cok zorlandığı donem anne
olmasıyla birlikte başlamakta ve çocuğu belli bir özgün yeterlilik seviyesine gelene dek sürmektedir (Nazlı,
1995, s. 44). Çocuğun çevresiyle kurduğu ilk bağ annesiyledir ve bu bağ çocuğun davranışlarının, ilişkilerinin
ve hayatı algılayışının temelini oluşturur (Demirtaş, 2001). Anne; cocuğu koruyup, besleyip, büyütürken,
olgunlaştırırken doğasındaki sevgi güdüsüyle hareket eden bireydir. Anne ile cocuk arasında tamamen ozel
bir ilişki vardır. Gerçekte bebek dış dünyayla kendisini ayırt edemez. Cocuğun bu ilişkiyi bir tek annesiyle
kurduğu ve onun varlığı içinde yer aldığı soylenebilir. Anne çocuğu icin birtakım deneyimler oluşturur ve
çocuk bu sayede gereksinimlerini karşılamayı öğrenir. Kendini tanıma fırsatı bulur. Anne; çocuk icin istikrarlı
olmayan bir dunya da çocuğun güven kaynağı, huzuru, referans merkezidir (Aktaş 2004). Annelik, ev
hanımlığı, calışan, birey ve eş rolleri bunlardan bazılarıdır. Annelik rolü, kadının çocuğunu yetiştirmesi ve
topluma hazırlamasıyla ilgili olan temel rolü olarak tanımlanmaktadır. (Gozubuyuk 2010). Bu yüzden
annelerin çocuklarıyla kaliteli ve verimli zaman geçirebilme çabasındadır. Ama çalışan anneler için işten
sonra çocuklarıyla verimli vakit geçirebilme nerdeyse yok gibi çünkü ev işleri ve okulda olan çocukların
derslerini bakma ve başka rütin işiler ile uğraşırken çocuğuna yeterince vakit ayıramadığını tahmin edebiliriz.
Bizim kültürümüzde bir çok ev işlerin ve çocuk bakımı annelerin omuzunda olduğundan dolayı, çalışan
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annelerin yükü iki kata çıkması gerçektir.
Ücretli olarak çalışan kadınların giderek artması bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılmasına
neden olmuştur. Bir yandan kadının çalışmasının sağladığı yararlar vurgulanırken öte yandan kadının ev ve
çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara dikkat çekilmektedir. Özellikle ekonomik sıkıntılar sebebiyle
çalışmak zorunda kalan kadınlar, hem ev işleri ve annelik sorumlulukları hem de çalışma koşullarının zorluğu
ve toplumsal baskının olumsuz etkileri altında kalmaktadır (Topçu, 2018). Ayrıca annelerin yaşadıkları stres
ve depresyon, ebeveyn öz yeterliliklerine olumsuz etki etmekte buna bağlı olarak çocuklarda davranış
problemleri görülmekte ya da annelerin çocuklarının davranışlarını olumsuz algılama eğilimi artmaktadır
(Yıldız Bıçakçı, 2015).
Çalışan anneler, sadece ev ve annelik sorumlulukları, çalışma koşullarının zorluğu, anneliklerinin
yargılanmasına yönelik toplumsal baskılar gibi dışsal faktörlerin yanı sıra çocuklarından ayrı kalmanın vermiş
olduğu vicdan azabı, suçluluk duygusu gibi içsel faktörlerin de etkisi altında kalmaktadırlar. Buna bağlı
olarak kaygıları yükselen çalışan anneler, suçluluk duygusu ve vicdan azabından kurtulmanın yolu olarak
çocuklarına karşı daha izin verici ve daha koruyucu davranabilmektedir (Ayyıldız, 2005; Dekovic ve Gerris,
1992; Mızrakçı, 1994; Ömeroğlu, 1998; Von Der Lippe, 1999 akt. Altınay, 2012). Bunun sonucu olarak
çocuklar, bireyselleşemeyen, anneye bağımlı bir yapı geliştirirken, psikossosyal gelişimleri de olumsuz
etkilenmektedir. Öte yandan, uzakta olmanın oluşturduğu bu kaygı çok yüksek olmadığı sürece iş dışında
çocuklara daha fazla ve daha kaliteli zaman ayırma gibi olumlu etkiye de neden olabilmektedir (Yeşilyaprak,
2004). Annelerin istihdamının, çocuklarının genel büyüme ve gelişimi üzerinde belirli etkileri vardır.
Yaşamın ilk beş yılı çocuğun bilişsel, duyuşsal, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimi için çok önemlidir.
Çocuğun büyüme döneminin ilk yıllarında, çocuk ve annesi arasındaki güvenin güçlendirilmesi için anneye
gereken ilgi ve sevgi gereklidir, böylece çocuk sonraki yaşamında her türlü sorunu ebeveynleriyle kolayca
paylaşabilir (Almani. et al., 2012).
Annelerin çalışmasının faydalı olduğunu iddia eden uzmanlar, çalışan annelerin çocuklarıyla az da olsa daha
kaliteli, nitelikli ve verimli zaman geçirdiklerini vurgularlar. Bu yönüyle çalışan annelerin çocuklarının
sosyalleşme, bilişsel, duygusal ve sosyalleşme süreçleri daha pozitif geçmektedir. Bunun yanında
araştırmalar, çalışan annelerin çocuklarını çalışmayan annelere nazaran daha çok bağımsızlığa teşvik ettiğini
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında tüm yaşamı çocuk olan bazı çalışmayan annelerin çocuğunun ayrı bir
birey olarak var olmasına tahammülü daha az olmaktadır. Böyle anneleri, çocuğun bağımsızlaşması korkutur.
Çocuğun bağımsızlaşmasını kendi anneliğini sonlandıracak bir tehdit olarak görür (Olaş, 2006:76).idir.
Çocuğun büyüme döneminin ilk yıllarında, çocuk ve annesi arasındaki güvenin güçlendirilmesi için anneye
gereken ilgi ve sevgi gereklidir.
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--118--

21- 22/02/2022

1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı çalışan annelerin çocuk yetiştirmede yaşadığı sorunlarını incelenmesidir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli
kullanılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Çalışmanın evrenini Bişkekte yaşamakta olan farklı sektörde çalışan yaşları 23-42 arasında değişen 10
anneden oluşmaktadır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği sahip olduğu belirli düzeyde standartlık ve aynı zamanda esneklik nedeniyle
eğitimbilim araştırmalarına daha uygun bir teknik görünümü vermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme
tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne
bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 1999: 283).
2.4. Verilerin Analizi
Bu araştırmada Çalışan Annelerin Çocuk Yetiştirmede yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla nitel araştırma
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Her anne ile uygulanan görüşme formu
tek tek analiz edilmiş ve her anneye bir kod (Ö1,Ö2,Ö3,Ö4) verilerek ortaya çıkan sorunlar alt başlıklara
ayrılarak kategorize edilmiştir. Yapılan araştırmaların veri değerlendirilmesinde “içerik analizi” metodu
kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Katılımcıların "Çocuğunuzla nasıl zaman geçiriyorsunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. Çocukla geçirilen zaman
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G2, G3, G5, G7, G8,
G9, G10

İşten sonra çocuklarıyla çeşitli oyunlar oynayarak

N
7

%
33,3

G1, G2, G3, G4, G5,
G6
G2, G5, G6, G9
G5, G9
G7, G9

Hafta sonları parklara götürmek

6

28,5

Ev işleri bittikten sonra derslerine bakabilmek
Evde çizgli film izlemek
Kitap okumak

4
2
2
21

19
9,6
9,6
100

Tablo 1, incelendiği zaman görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu 7 (33,3%) İşten sonra çocuklarıyla çeşitli
oyunlar oynayarak zaman geçirdiklerini ve sonradan ev işleriyle meşgul oldukları ifade etmişlerdir. G2
“Oyun oynamak, derslere yardım etmek. Onalara daha çok zaman geçirmek istiyorum ama zaman yetersiz
oluyor. Ev işlerinden sonra kalan zamanımı onlara ayırmaya çalışıyorum”. G3 “İşten sonra çocuklarla oyun
oynuyoruz, sorularına cevap veriyorum sonra da istedikleri yemeklerini yapmaya çalışıyorum”. G5 “Beraber
oyun oynuyoruz , dışarı çıkıp geziyoruz , bilgisayardan çizgli film izliyoruz ve ev işleriyle meşkül oluyorum”.
G7 “İşten sonra çok zamanımı çocuklarımla geçirmeye çalışıyorum: oyun oynamak, onalara ilgi göstermek,
resim ve kitap okumak”. G8 “İşten dönüşünde kızım da kreşten gelmiş oluyor,yemek yaptıktan sonra bana
yardım ediyor, sonra oyun oyunuyoruz beraber”. G9 “İşten sonra direk ev işelriyle uğraşıyorum yemek falan
hazırlıklarını yapıyorum, bütün gün toplanan bulaşıkları yıkadıktan sonra büyük çocuğumun derslerini 10-15
dakika bakıyorum çünkü küçüğü daha çok ilgi istediği için onunla oyun oynuyuoruz, günün nasıl geçtiğini
soruyorum, o daha çok ilgi talep ettiği için beraber oturup oyun oynuyoruz”. G10 “Çocuklarımla oyun
oynamayı bayılırım, onların tüm gün benimle vakit geçiremediklerini telafi etmeye çalışırım ama akşam
zaman sınırlı olduğu için fazal sürmez, çünkü oyundan başka ev işlerini yapmak zorundayım yemek, bulaşık
v.s”.
Görüşmecilerin az çoğunluğu 6 (28,5%) hafta sonları parklara götürmek sonucuna ulaşılmıştır.
G1,”Çocuklarımlı farklı alanlara götürmye çalışıyorum, parklara, oyun yerlerlerine, alış veriş merkezlerine
ve akrablarıyla selamlaşmak için yanlarına götürüyorum”. G2 “Hafta sonları parklara, oyun parklara veya
dışardan yemek yemeye çıkarmaya çalışıyorym”. G3 “2 haftada bir çocukları dışarıya çıkarıp parka
götürüyorum”. G4 “Anca izin günlerimde verimli zaman geçirmeye çalışıyorum, çocuk alanlarına
götürüyorum, beraber parkta geziyoruz”. G5 “İşten sonra dışarı çıkıp geziyoruz ”. G6 “Beraber çocuklarımla
geziyoruz, filme gidiyoruz”
Görüşmecilerin bazıları 4 (19 %) ev işleri bittikten sonra derslerine bakabilmek ifadede bulunmuşlar. G2
“Kızımın okuldan sonra dersleriyle ilgileniyorum, yardım ediyorum”. G5 “Ödevlerinde yardımcı oluyorum,
beraber ders yapıyoruz”. G6, “Geziyoruz, derslerine yardım ediyorum”. G9 “Gün boyu toplanan bulaşıkları
yıkadıktan sonra büyük çocuğumun derslerini 10-15 dakika bakıyorum”.
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Görüşmelerin azı evde çizgli film izlemek cevabında bulunmuşlar. G5 “Beraber çizgili film izliyoruz”. G9
“Çocuğum çizgili film izlemeye sevdiği için izlememi isteyince beraber izliyoruz”.
Görüşmelerin azı şiir ezberlemek, kitap okumak ifade etmişler. G7 “Kızım kreşten gelince, ev ödevi verilen
şiirlerini ezberlemek için yardım ediyorum”. G9 “Çocuklarıma yatarken kitap okumayı veya masal anlatmayı
alıştırmıştım bu yüzden her akşam kitap okumaya çalışıyoruz”
Katılımcıların " Size göre çalışıyor olmanız çocuklarınızı nasıl etkilemektedir? sorusuna verdikleri yanıtlar
Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2. Çalışıyor olmanın çocuklara etkisi
G2, G3, G6, G7, G8,
G10
G2, G3, G6, G8
G1, G4, G5, G9
G5, G9
G10

Acil durumlarda yanlarında olamama
Gün içerisinde uzun süre göremediğinden akşam eve geldiğimde
şımarmaları ve çok fazla ilgi istemeleri.
Olumsuz bir etkisi yok.
Çocuklarla sürekli birlikte olmak sıkılmalarına neden olur
Çocukların anne eğitiminin eksik kalması

N
6

%
35

4

23.5

4
2
1
17

23.5
11.7
5.8
100

Tablo 2 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu 6 (35%) acil durumlarda yanlarında olamama
durumunu ifade etmişler. G2 “Bence ters yönleri var, çocuklarımın istediği yere ve kurslara götürememek.
Onların gelişmesine daha çok katkım olurdu diye düşünüyorum” . G3 “Acil durumlarda veya bana çok
ihtiyaçları olduğu durumlarda 5 gün yanlarında olamadığımdan dolayı ters yönde etkilmektedir”. G6 “İş
zamanında çıkamadığım için çocuklarıma zamanında ve istediğim geliştirme kurslarına götüremediğimi ve
çocuklarım bana ihtiyaçları olduğu zaman yanlarında olamadığım durumlar üzücü oluyor”. G7 “Kızım
akşam gelince çok özledğini görüyorum ve çok ilgi istediği için zaman açısından ona yeterince zaman
ayıramdığım için kendimi suçlu hissediyorum ve ayını zamanda müzik kurslarına ve ingilizce kurslarına
götürememiyorum, malesef sadece kreş çerçevesinde kalıyor”. G8 “Bütün gün işte olduğum için çocuğun
istediği yere götüremiyorum, iş yerinden ayrılamadığımdan ve ailem de çalıştıkları için çaresiz kalıyorum”.
G10 “Sadece 6 aylık çocuğumun yanında yeterince olmadığımı için tedirginim, diğer kreşe giden çocuklarım
ben işten gelince onlar da geliyorlar ve onlara da ilgi göstermem gerekiyor”.
Görüşmecilerin çoğunluğu 4 (23.5%) gün içerisinde uzun süre göremediğinden akşam eve geldiğimde
şımarmaları ve çok fazla ilgi istemeleri belirtmişler. G2 “Özellikle 4 yaşar çocuğum sürekli ilgi istiyor, beni
işe gitmemi istemiyor ve sürekli yanında olmamı, onunla bütün gün zaman geçirmemi istiyorve bu yüzden ters
yönlü etkileri olmaktadır”. G3 “Bütün gün işte olduğum için, akşamları çocuklarım beni özledğini görüyorum
ve benimle akşamları çok zaman geçirmek istiyorlar, ilgi istiyorlar, onlarla oynamamı veya başka faaliyetleri
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yapmamı istiyorlar”. G6 “Çocuklarım okula gittiği için okuldan sonra benimle gezmeye çıkmamı istiyorlar ve
tabii ki ilgi isterler”. G8 “Biraz ters yönü var, çünkü annenin çocukların yanında olmasını düşünüorum,
çocuklara yeterince ilgi gösterilmesi gerekir, çalışmadan evde çocuğuma yeterince ilgi verecektim”.
Görüşmecilerin az çoğunluğu 4(23.5%) olumsuz bir etkisi yok olduğunu ifade etmişler. G1 “Çalışmamın
çocuklarıma bir ters etki vereceğini hiç düşünmüyoru, çünkü kreşte bütün gün kendi yaşıtlarıyla zaman
geçirerek sosyalleşmesini sağlıyor”. G4 “Kreşte ve okulda çocukların kendi yaşıtlarıyla zaman geçiriyorlar
ve eve gelince bütün gün ne yaptıklarını anlatarak zevki olduğunu düşünüyorum ve ben de bu durumdan
memunum”. G5 “Benimkiler daha büyük yani liseye gidiyorlar onadan dolayı çok fazla ters etilerini
göremiyorum, onların da ilgi alanları farklı ve aynı yaşıtlarıyla ilginç olduğunu tahmin ediyorum”. G9
“Küçük çocuğumun kreşe gitmesi ve orda programlara göre farklı bireşeyleri öğrencmesi benim için iyi, bu
durum çocuğum için de gelişmesi açısından iyi olduğunu düşünüyorum, büyük kızım için de ayın şekilde
okulda keni yaşıtlarıyla gelişiyor”.
Görüşmecilerin azı 2 (11.7%) çocuklarla sürekli birlikte olmak sıkılmalarına neden olur diye cevaplamış. G5
“Çocukların sürekli aynı mekanda ve aynı insanla olması onun gelişmesine ters etklediğini düşüniyorum,
anne de bir müddet sonra sıkılır ve cep telefonla ve televizyon izlemesini izin verilir ve bunlar alışkanlık hale
gelince ortda daha büyük sorun çıkar diye zannediyorum”. G9 “Anne evde oturup sürekli çocuğu bakınca ona
da sıkıcı gelir diye düşünüyorum, aynı durumda çocuk belirli bir yaştan sonra kendi ilgi alnına göre gelişmesi
açısında kreşe gitmesi veya diğer kurslara gitmesi iyi olur”.
Görüşmecilerin sadece birisi çocukların anne eğitiminin eksik kalması olarak belirlemiş G10 “Çocukların
annesinin eğitimini ilk önce görmesi gerekir ve sürekli yanında olursa daha rahat ve güvende olmaktadır”.
Katılımcıların " Çalışmaya başladığınızda çevrenizden ne tür destek aldınız?’’ sorusuna verdikleri yanıtlar
Tablo 3 de verilmiştir.
3. Çevreden alınan destekler
G1, G2, G3, G4, G5,
G6, G7, G9, G10
G1, G8, G9

Ailem işte olunca çocuklarıma bakımında yardımcı oldular
Eşimin çocuklarla daha çok zaman geçirerek yardımcı oldu

N
9

%
75

3
12

25
100

Üçüncü tabloyu incelendiği zaman görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu 9 (75%) ailem işte olunca
çocuklarıma bakımında yardımcı oldular. G2 “Ailemden, özellikle annemden çok destek aldım”. G3 “Kendi
isteğim ile çalışmaya başladım, aileye gelir ve çocukların ihtiyaçların karşılayabilmek ve eşime yardımcı
olmakla bereaber ekonomik durumlarımızı biraz da olsa iyleştirmek amacıyla işe başladım. Ailem, özellikle
annemin desteğini gördüm”. G4 “Çalışmaya başladığımda çocuğa kim bakacak diye çok endişelendim, hem
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çalışmam da gerekiyordu. İlk zamanlarda aile bireyleri (kardeşlerim, eşim) çok destek çıktılar, hem kıreşe
gitmeye başladığı için benim için çok avantaj oldu. Şu anda annem çok destek çıkıyor ve çocuğum anneme
alıştığı için benim olmadığımı fark etmiyor bile”. G5 “Ailemin desteği ile çocuğum 4 aylık iken işe başladım,
şuanda annem bakıyor çocuğumu ve bir sorun yaşamadık, eşim de desteklediği için erken işe dönebildim”. G6
“Çocuklar küçükken biraz zor oldu ama eşimin desteği ve bakıcı tuttuğum için biraz rahat oldum, yoksa küçük
çocuklarla zor oluyor, onların ihtyaçları daha fazla ve her zaman yanında olmadıkça strese bile girebilir
insan ama ekonomik durumdan dolayı çalışmaya zorunda kaldım”. G7 “Ailemden her türlü destek aldım,
şauanda annem küçük çocuğu bakıyor diğerleri ise kreşte”. G10 “İş bulduğumda herkes sevinmişti çünkü
ihtiyaç vardı, ailediki bütün insanlar destek verdiler. Çalışmak ve para kaznmak ve aynı zamanda anne olmak
zor ama ailemizin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek gerekir”.
Görüşmecilerin çok azı 3 (25%) eşimin çocuklarla daha çok zaman geçirerek yardımcı oldu. G1 “İlk önce
eşim tedirgin oluyordu, çocukları kim bakacak daha küçük diye ama şimdi eşimin çocuklarla daha çok zaman
geçirdiğini ve ilgilenerek yardım ediyor”. G8 “Eşim çalıştığı için, beni çalışmamı istemedi ama çocuğu kreşe
verdikten sonra çalışmamı izin verdi her türlü destekledi”. G9 “Kadınların çalışması bizim için çok normal
yani aile geliri için çalışmak zorunda kalıyorsun. Bu durumda ailedekilerden detsek alıyorum, eşimin çocuğu
kreşe götürmek gibi.”
Katılımcıların " Sizce çalışıyor olmasaydınız şuandaki durumdan farklı ne olurdu?’’ sorusuna verdikleri
yanıtlar Tablo 3 de verilmiştir.
Tablo 4. Çalışmıyor olmanın mevcut duruma etkisi.
G2, G3, G5, G6, G8,
G10
G1, G3, G4, G9

Çocuklarıma daha çok ilgi ve zamanımdı ayırırdım.
Kurslara, eğitim merkezlerine götürüdüm
Her gün evde oturmaktan sıkılırdım

G1, G6, G8
G7

Para sıkıntısı yaşanır ve ailede sorunlar çıkar
Hiç bir farkı yok

N
6

%
42,8

4

28,6

3
1
14

21,4
7,2
100

Dördüncü tabloyu incelendiği zaman görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu 6 (42,8%) Çocuklarıma daha çok
ilgi ve zamanımdı ayırırdım. Kurslara, eğitim merkezlerine götürüdüm diye belirlemişler. G2 “çocuklarıma
daha çok zaman geçirirdim ve çeşitli kurslara götürürdüm. Bide çoçuklarım sayısı artardı diye
düşünüyorum”. G3 “daha çok ilgi gösterirdim ve istedikleri kurslara götürme şansım olurdu”. G5 “çocuğuma
kendim bakardım ve daha çok zamanımı ona ayırırdım”. G6 “küçükken çeşitli kurslara götürüdüm, başkaların
eğitim görmezdi”. G8 “Kızımı kreşe götürmeden kendim evde bakacaktım, çocuğun her ihtiyacında yanında
olacaktım ve ilgim eksik olmazdı”. G10 “küçük çoçuğum daha çok ilgi istediği için onun yanında olurdum
aynı zamanda okula giden çocuğumun her türlü gelimesinde yardımcı olurdum, kurslara götürürdüm”.
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Görüşmecilerin çoğunluğu 4 (28,6%) Her gün evde oturmaktan sıkılırdım ifadesini vermişler. G1 “şuandaki
durumdan çok farklı olurdu, bence kadınlar belirli bir süreye kadar evde otururlar sonra da sıkılmaya
başlarlar ve çocuklarına da cep telefonu veya televizyon gibi kötü alışkanlıkları kazandırırlar, en iyisi kreşte
gelişmek ve anne de kendini başka sosyal ortamda bulundurmak iyi olur diye düşünüyorum”. G3 “evde
oturmaktan bir süre sonra depresyona girerdim, işe gelince farklı insanlarla sohbet ediyorsun, kendimi
heliştirmek için treninglere de zamanım oluyor”, G4 “Eğer çalışmıyor olmasaydım evde ev hanımı olurdum.
Çocuğum evde benimle beraber olurdu kıreşe gitmezdi. Çocuğun kıreşe gitmemesi çocuğun sosyalleşmesine,
belki de gelişimine yan etkileri olurdu. Çalışmıyor olsaydım yüksek lisansa başlamak aklıma bile gelmezdi
belki ve kendimi de geliştirmek için adım atmazdım. Sürekli çocukla aynı ortamda her gün bulunduğumuzdan
belki sıkılırdık. Çalışıyor olduğum için birbirimizi az görüyoruz ve daha da çok özlüyorum çocuğumu” . G9
“Ev işleri ile uğraşıyor olurdum, kreşten çocuğumu bkleyecektim. Her zaman işten sonra yaptığım işleri her
gün yapacaktım(temizlik, bulaşık, yemek, ödevler v.s) Am her gün her gün aynı şeyi yapmaktan sıkılırdım”.
Görüşmecilerin azı 3 (21,4%) Para sıkıntısı yaşanır ve ailede sorunlar çıkar diye G1 “her ailede ekonomik
durumlar bazı sorunlar yaratıyor, özellikle kadınların ihtyaçlarını karşılamadıkça ortada sıkıntı çıkar ve bu
yüzden karı koca arasında sorun yaratır”. G6 “çocukları kurslara götürmek için ailenin ekonomik durumu da
çok etki eder bu yüzden aile içinde bazı sıkıntılar yaşayabiliriz”. G8 “ailede iki kişi çalışırsa ekonomik açıdan
gelirimizin yeterli olması daha olumlu olacak diye düşünüyorum”.
Görüşmecilerin tek olarak 1 (7,2%) “evde oturduğumdan hiç bir farkı yok sadece ev işlerine daha çok zaman
harcanaçağını belirtmiş”.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Katılımcıların çocuklarıyla geçirilen zaman la ilgili olarak elde edilen bulgulara göre; işten sonra çocuklarıyla
çeşitli oyunlar oynayarak, hafta sonları parklara götürmek, ev işleri bittikten sonra derslerine bakabilmek,
evde çizgili film izlemek ve kitap okuyarak zamanlarını geçirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Bu bulgularla ilgili literatür incelendiği zaman, Booth (2002) yapmış olduğu çalışmada da önemli olan
annenin evde bulunduğu süreyi iyi değerlendirmesi, bu zaman içinde cocuğuyla bütünleşmesi, ilgilenmesi,
oyun oynayabilmesi sonucuna ulaşmıştır. Cesur ve Paker (2007)’in yaptıkları bir araştırmada çocukların
yüzde 90’ı televizyonda en çok çizgi film hoşlandıkları belirlemeişlerdir. (Eakgün, Yeşilyaprak 2011) anne
çocuk oyunlarında annelerin araştırma bulgularına göre anne-çocuğun birlikte oynamasının, ilişkilerinde
gelişme, çocukların problem davranışlarında azalma sağladığı, özellikle tek ebeveynli çocuklarda anne çocuk
ilişkisindeki olumlu etkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur.

Annelerin çocukları ile oyun oynamaların

ilişkilerini desteklediği araştırma sonuçlarında görülmektedir.
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destekleyen araştırmalara ulaşılmıştır (Hubbs-Tait, Culp, Culp ve Miller, 2002; Yeşilyaprak, 2004).
Çalışıyor olmanın çocuklara etkisi ilgili olarak elde edilen bulgulara göre;

acil durumlarda yanlarında

olamama, gün içerisinde uzun süre göremediğinden akşam eve geldiğimde şımarmaları ve çok fazla ilgi
istemeleri, olumsuz bir etkisi yok, çocuklarla sürekli birlikte olmak sıkılmalarına neden olur ve çocukların
anne eğitiminin eksik kalması sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre literatürde (Akyol 2018) annenin
çalışmasının olumsuz etkileri olarak en sık vurgulanan ifade ise zaman sıkıntısıdır, çocukla yeterince zaman
geçirememek olmaktadır. Ama anne çalışmalı evde de sürekli çocukla da olmamalı. Yani nefes almak ve
ikisinin de farklı ortamlarda bulunması bence olumlu tarafı. Birbirlerini boğmadan sıkmadan. (Akyol 2018)
Bu araştırma sonucumuzu desteklememektedir. Bu temada çalışan (Koç, Bakır-Demir, Bengi Öner-Özkan
2019) anne ve çocuk arasındaki etkileşimin az olduğu ve çocuğun anneden daha çok ilgi istediği belirtilmiştir
ve sonuçlar bizim araştırmamızı desteklemektedir.
Çevreden alınan destekler ilgili olarak elde edilen bulgulara göre; ailem işte olunca çocuklarıma bakımında
yardımcı oldular ve eşimin çocuklarla daha çok zaman geçirerek yardımcı oldu sonucuna ulaşmıştır. Bu
bulgulara göre literatürde Walker (1996) çalışmasında eş desteğinin de annenin çalışması ve iyi oluşu
arasındaki ilişkide önemli bir etken olduğu bulunmuştur. Eş desteğinin, çocuk bakımında ve işe dönen
annenin ev iş dengesi sağlayabilmesinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Bu araştırma bizim araştırma
sonuçlarımızı da desteklemektedir.
Çalışmıyor olmanın mevcut duruma etkisi ile ilgili olarak elde edilen bulgulara göre; çocuklarıma daha çok
ilgi ve zamanımdı ayırırdım, kurslara, eğitim merkezlerine götürüdüm, her gün evde oturmaktan sıkılırdım,
para sıkıntısı yaşanır ve ailede sorunlar çıkar ve hiç bir farkı yok sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgulara göre
literatürde çalışan anneler ile ilgili genel bakış açısı teması (Koç, Bakır-Demir, Bengi Öner-Özkan 2019)
çalışan annenin evin finansal yükünden sorumlu olması olarak belirlenmiştir ve bu bulgu bizim çalışmalarla
paralellik göstermekte. (Sayıl ve diğer., 2007) gelir arttıkça, aileler bebek/çocuk bakımı konusunda daha çok
seçeneğe sahip olabilmekte ifadeleri ile bulgularımızı desteklemektedir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı fitness salonunda spor yapan bireylerin spor yapma nedenlerinin incelenmesi. Bu amaç
doğrultusunda araştırma modeli olarak nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Fitness spor salonuna devam eden; farklı meslek, yaş ve gelir gruplarına ait, belirli bir süredir fitness yapan 10
erkek 10 kadın toplam 20 kişi den oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak beş sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken literatür taraması yapılmış uzman
görüşleri alınarak sorular oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içerik
analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Katılımcılar Fitnes yapmak sizin
için ne ifade eder sorusuna büyük bir çoğunluğu için sağlıklı yaşamı ifade etiğini ve vücut kaslarını
geliştirmek anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar sporun size sağlayacağı katkılar nelerdir sorusuna
ise büyük çoğunluğu sağlıktır cevabını vermiştir. Spor yapmaya nasıl karar verdiniz sorusuna katılımcılar
dışardan güzel görünmek, sağlıklı yaşamak ve her zaman formda kalmak şeklinde cevaplar verilmişlerdir.
Sporun insan için önemi nedir sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu disiplinli olmaya yaramaktadır
şeklinde cevap verilmiştir. Niçin Fitness salonunda spor yapıyorsunuz sorusuna ise katılımcıların büyük bir
çoğunluğu farklı hareketleri aynı yerde yapabiliyorum, arkadaş edinmek kolay oluyor şeklinde cevap
vermişlerdir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, fitnes salon sporu, spor yapma nedenleri.
DETERMINING THE REASONS OF INDIVIDUALS WHO DO SPORTS IN FITNESS CENTERS
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the reasons for doing sports in the fitness room. For this purpose,
the qualitative research method was used as the research model. The study group of the research continues to
the Fitness gym; It consists of 20 people, 10 men and 10 women, from different professions, age and income
groups, who have been doing fitness for a certain period of time. A semi-structured interview form consisting
of five questions was used as a data collection tool. While preparing the interview form, a literature review
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was made and questions were formed by taking expert opinions. The data obtained from the semi-structured
interview form were analyzed with the content analysis technique. According to the findings obtained from
the research; To the question of what does fitness mean to you, the participants stated that for the majority of
them it means a healthy life and means developing body muscles. The majority of the participants answered
the question of what are the contributions of sports to you, as health. To the question of how you decided to
do sports, the participants answered as looking beautiful, living healthy and always staying in shape. To the
question of what is the importance of sports for people, the majority of the participants were answered as
being disciplined. When asked why you do sports in the fitness room, the majority of the participants
answered that I can do different movements in the same place, it is easy to make friends. Suggestions were
made in line with these results.
Keywords: Sports, fitness gym, reasons for doing sports
1. GİRİŞ
Bugün, giderek daha fazla insan doğru bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışıyor - kötü alışkanlıklardan
vazgeçiyor, doğru besleniyor, uyku düzenlerini izliyor ve tabii ki fitness için giriyor. Sağlıklı yaşam ve sağlık
için spor yapma arzusu, insanları bu tür faaliyetlere sevk etmekte ve bundan da dünya çapında çok büyük bir
spor aletleri ve makineleri endüstrisi sektörü doğmaktadır. Bu popülerliğin ardından birçok spor merkezi,
müşterilerine hem kurumsal fitness hem de bireysel olmak üzere çeşitli eğitim programları sunmaya başladı.
Bireyin sahip olduğu eğitim düzeyine paralel olarak hayata ilişkin beklentileri artarak beklentilerinde değişme
olmakta ve bu durumun bir sonucu olarak egzersiz yapma ve çeşitli egzersiz faaliyetlerine dahil olma oranı
yükselmektedir (Uçar, 2019).
Fitness bütün Dünya’da en çok büyüyen sektör olma özelliği taşımaktadır. Son dönemlerde büyük gelişim kat
eden fitness, çağdaş toplumların en çok kullandığı spor etkinliği haline gelmiştir. Fitness son 5 senede
Avrupa’da üye sayısını %32 artırmıştır. 2018 yılı bilgilerine bakıldığında bir önceki yıla oranla üye sayısında
%3,5 oranında artış olup fitness merkezi üye sayısı Avrupa’da 62.2 milyona ulaşmıştır. Ayrıca toplam gelir
27,2 milyar Euro düzeyine ulaşmıştır (European Health & Fitness Market Report 2019; Sevilmiş, 2019).
Fitness terimi birçok farklı anlamlarda kullanılmasına karşın genellikle sağlıkla aynı manada kullanılan bir
terimdir. Tüm fitness tarifleri fitnessı sağlıkla bağdaştırmaktadır. Bu yüzden fitness-merkezleri sağlıklı hayat
ve sağlık trendlerinden hususi olarak faydalanan spor merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Eberle ve ark
2004; aktaran, Sevilmiş, 2019).
Spor yapan bireylerde stres ve depresyonda azalma meydana geldiği ve buna bağlı olarak benlik saygısı ve
kendilik algısında artma olduğu sonucuna varılmıştır (Berger, 1983). Bununla birlikte düzenli sporla uğraşan
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--128--

21- 22/02/2022

ergenlik çağına gelmiş bireylerin ebeveynleriyle daha az uyumsuz oldukları, daha az depresyon emaresi ve
madde bağımlılığı olduğu, eğitim ve öğretimde daha başarılı olduklarını ifade etmiştir (Field, Diego ve
Sender, 2001).
Bedensel etkinliklere eşlik etmenin genç kişilerde, doğal bir şekilde kendini ifade etme ve kendine olan
güveni artırdığı, başarı ve sosyal etkileşim yeteneklerini geliştirdiği, yardımlaşma ve beyefendilik ruhunu
çoğalttığı, beyin yorgunluğu, tükenmişliği ve bıkkınlığı azaltmada destekleyici olduğu düşünülmektedir (Gür,
1992).
Bedensel etkinlikler, bireylere karakteristik özellik, sosyal statü ve grup üyeliği hissi aşılayarak onları bir
arada tutmaktadır. Ayrıca bedensel etkinlikler, ırk, cinsiyet, yaş ve kültür ayrımı gözetmeyen faaliyetler
olmalarından dolayı, gerginliklerin ve anlaşmazlıkların sınırını geçerek, bireyler ve toplumlar arasındaki
iletişimin oluşmasına olanak tanırlar. Bedensel faaliyetler, insanları bir ailenin, komşunun, şehrin veya
milletin ferdi haline getirecek güce sahiptirler (Yıldıran ve Yetim, 1996).
Çağımızda insanları spor yapmaya iten tek sebep hareket ve beden imajı değildir. Diğer insanlarla bağ kurma
arzusu, tek kalma endişesi, toplumsal bir birey olma gereksinimi de en az sportif ve sağlıklı birey olma arzusu
kadar tesirlidir. Bunlarla beraber spor, bireyin kendine hakim olma, kazanma kararlılığı, mesafe kat etme
isteği gibi sezileri bireylere enjekte ederek yine bireyin içgüdüsünde mevcut olan tahripkâr, agresif, incitici,
hoş görülmeyen davranışlarını olumlu duruma getirerek kişisel ve sosyal kalkınmanın yanında kişilerin
şahsiyet edinmesinde etkili bir kavramdır (Bauman, 1994).
Sistemli ve programlı bir şekilde uygulanan fiziksel etkinliklerin ardından kişinin, bedensel bir takım
rahatsızlıklarıyla ilgili algılanmasının olumlu yönde değişmesi ve buna paralel olarak kendisini fiziksel açıdan
iyi hissetmesi, fiziksel iyilik haline yönelik etkinin işaretidir. Birçok araştırma, kişinin kendi fiziksel sağlığına
ait öznel değerlendirmeleriyle, yani kendisini fiziksel açıdan daha zinde hissetmesiyle spor faaliyetleri
arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Zorba, Ġkizler, Tekin, Miçoğulları, Zorba, 2005).
1.1. Amaç:
Bu araştırmanın amacı fitness salonunda spor yapan bireylerin spor yapma nedenlerinin incelenmesi
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma modeli:
Bu araştırmada araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli
kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları öznel görüş ve
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deneyimlerinin sistematik olarak incelenebilmesini ve edinilen verilerle bilimsel nitelikli yorumlar
yapılabilmesini sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak
istenen problemin mevcut var olan durumunu ortaya koymaya yöneliktir (Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz,
Demirel ve Kılıç, 2016).
2.2. Çalışma grubu:
Fitnes salonuna devam eden 10 kadın 10 erkek olmak üzere toplem 20 kişi üzerinde çalışılmıştır. Sporculan 4
tanesi 40 yaşta 4 tanesi 28 yaşta 2 tanesı 22 yaş arası sahiptirler. Erkeklerden 6 tanesi 35-40 arası, 2 tanesi 27
yaş 1 tanesi 22 yaşında çalışmaktadır.
2.3. Veri toplama aracı:
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği sahip olduğu belirli düzeyde standartlık ve aynı zamanda esneklik nedeniyle
eğitimbilim araştırmalarına daha uygun bir teknik görünümü vermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme
tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne
bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 1999: 283).
2.4. Verilerin Analizi
Bu araştırmada fitess salonunda spor yapan porcuların yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla nitel araştırma
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Her sporcuya uygulanan görüşme formu
tek tek analiz edilmiş ve her sporcuy bir kod (s1,s2,s3,s4) verilerek ortaya çıkan sorunlar alt başlıklara
ayrılarak kategorize edilmiştir. Yapılan araştırmaların veri değerlendirilmesinde “içerik analizi” metodu
kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Katılımcıların , " Fitnes yapmak sizin için ne ifade erder?"

Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 1 de

verilmiştir.

Tablo 1. Fitnes yapmanın taşıdığı anlam
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Sporcular
S1, S2, S3, S4, S10, S11, S12, 15
S13, S14 ,S20, S17
S6, S9, S16
S3
S5
S7
S8
S15
S18
S19

Cevaplar
Sağlıklı yaşam
Vücuttaki kasları geliştirmek
Estetik görünüş
Enerjik olmak
Yaşam kalitesini arttırmak
Güzellik
Karşi cinsi etkilemek için
Kilo almayı engellemek
Motıvasyon artırmak için
Motivasyon vermek

N
8
4
3

%
34,7
17,3
13

2
1

8,6
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

1
1
1
1
1
23

100

Tablo 1 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 8 (%34,7) Fitnes yapmanın taşıdığı anlam olarak
Sağlıklı yaşam olarak ifade etmişlerdir. ‘‘benim için fitnes yapmak sağlıklı yaşamaktır’’S1. Katılımcılardan
bazıları 4 (%17,3) vücuttaki kasları geliştirme anlamını taşıdığını ifade etmişlerdir. ‘’Ben fitnesi vücuttaki
kasları geliştirmek için yapıyorum’’S14. Katılımcılardan bazıları 3 (%13) Fitnes yapmanın taşıdığı anlam
olarak estetik görünüş olarak ifade etmişlerdir. ‘’ Fitnes yaparak estetik görünüşüm gelişir’’ S6.
Katılımcılardan bazıları 2 (%8.6) Fitnes yapmanın taşıdığı anlam olarak energy alma olarak ifade etmişlerdir.
‘’Ben fitnes yaparken enerji alıyorum’’ S3. Katılımcılardan bazıları 1 (%4.3) Fitnes yapmanın taşıdığı anlam
olarak yaşam kalitesini arttırmak,güzellik, karşı cınsı etkılemek ıçın,kilo almam gerekiyor,motivasyon almak
için,motivasyon verme olarak ifade etmişlerdir. ‘’ Ben 8 yıla kadar fitnes yapıyorum. Antreman olarak ve
kendi bildiklerim ile başkasına motivasyon vermek için fitnes yapıyorum’’ S19
Katılımcıların , "Sporun size sağlayacağı katkıları nelerdir?"

Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 2 de

verilmiştir.
Tablo 2: Sporun sağlayacağı katkıları

Sporcular
S10, S11,S12,
S18,S16
S6, S9, S14, S20
S7, S13, S19
S5, S3
S4, S8

Cevaplar
Sağlık

N
5

%
31.25

Kedisini başarılı olarak göstermek
Sporla kendisini iyi hısseder
Spor ile insan kendisini geliştirebilir
Energy

4
3
2
2
16

25
18,75
12,5
12,5
100

Tablo 2 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 5 (%31,25) Sporun sağlayacağı katkıları olarak
sağlık diye ifade etmişlerdir. ‘Benım için en önemlisi spor ilk önce sağlık verir’’.S10
Katılımcılardan bazıları 4 (%25) Sporun sağlayacağı katkıları olarak kedisini başarılı olarak göstermek diye
ifade etmişlerdir. ‘Ben spor yaptığımda sadece sağlık değil kendim spor alanında başarılı olarak gösteririm’’
S14
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Katılımcılardan bazıları 3 (%18.75) Sporun sağlayacağı katkıları olarak sporla kendisini iyiy hıssederini ifade
etmişlerdir. ‘’Spor ile kendimi iyileştirirm ve iyi hissederim’’ S5
Katılımcılardan bazıları 2 (%12.5) Sporun sağlayacağı katkıları olarak energy alarak ifade etmişlerdir. ‘’Ben
stress olduğumda spor yaparken negatif düşünceler kaybolur ve kendime energy alırım’’
Katılımcıların , " Spor yapmaya nasıl karar verdiniz?" Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 3 de verilmiştir.
Tablo 3. Spor yapma kararı

Sporcular
S1. S5. S4. S7. S10.
S11. S12.S16
S2.S6.S8.S11
S9. S13. S17. S18
S6.S20
S19

Cevaplar
Dış görüşümün iyi olması için.

N
8

%
42

Disiplinli ve formada olmak için
Sağlık sorunları
Spor yaparken mutlu olmam
Kilo almış olmak

4
4
2
1
19

21
21
10.5
5.5
100

Tablo 3 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 8 (%42) Spor yapmaya nasıl karar verdiniz
sorusuna « Dişaridan güzel bi görüntü hoş bi görüntü yani» cevap verdiler. Dışarıdan güzel bi görüntü hoş bi
görüntü yani. Hem sağlık açısından hem de görünüm açısından.” S5. Katılımcılardan bazıları 4 (%21) Spor
yapmaya nasıl karar verdiniz sorusuna « Disiplinli olmak» cevap verdiler. ‘’ Aslında spor başlarken daha
disiplinli olmaya başladım’’S8. Katılımcılardan bazıları 2(%10.5) Spor yapmaya nasıl karar verdiniz sorusuna
«Kendi yaşındakilerden daha genç görünmek için» cevap verdiler. ‘’Benim arkadaşlarım spor yapmıyor ama
ben 5 yıldır sporu devam ediyorum ve gerçekten genç göründüğü söylerler’’
Katılımcıların , " Neden Fitness salonunda spor yapıyorsunuz?" Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 4 de
verilmiştir.
Tablo 4. Fitness salonunda spor yapma nedeni

Sporcu
S2, S10, S11,S13, S14,
S15, S16, S17
S3, S6, S7, S9, S20

Cevaplar
Kaslarının gelişmesi ve istediğim vucut yapısına ulaşmak

N

%

8

53

Fitness salonda spor alternatiflerin çok olması

5

33

S8, S19

Arkadaşlar bulmak

2
15

13
100

Tablo 4 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 8 (%53) " Fitness salonunda niye spor
yapıyorsunuz?" sorusuna verdikleri cevap olarak kaslarının gelişmesi için ‘Çünkü çok zayıftım 61 kiloydum. O
görüntümden ben rahatsız oluyordum. O yüzden tişörtleri giydiğimde o kolumun boşluğu, omuzlarımın
düşüklüğü, beni rahatsız ediyordu. Ben o yüzden daha iyi görüntü elde etmek için .” S10. Katılımcılardan
bazıları 5 (%33) Fitness salonda spor alternatiflerin çok olması demiştir. ‘’bazen farklı aletlerle çalışmak
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gerekiyor onun için’’.
Katılımcılardan bazıları ise 2 (13% ) Arkadaş bulmak için fitnıs salonlarını tercih ettiğini belirtmiştir
‘‘Dışarıdan güzel bi görüntü hoş bi görüntü yani. Hem sağlık açısından hem de görünüm açısında Ondan
dolayı arkadaş bulmam kolay oluyor. Hem fitnes salonlarında arkadaş bulmak daha kolay olabiliyor” S19.
Katılımcıların , " Sporun insan için önemi nedir?" Sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 5 de verilmiştir.
Tablo 5. Sporun insan için önemi

Sporcular

Cevaplar

S2.S4 S13.S18
S1.S6.S8. S14
S7.S12

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak
Sağılıklı yaşam
Dayanıklı ve daha esnek olabilme

N
4
4
2

%
25
25
12.5

S11.S19
S15.S17
S16.S10.

İş hayatında daha attif ve daha verimli çalışma
2
Stressten uzak durmak
2
Daha dinamik olduğu için diğer alanlarda da başalılı olmayı 2
sağlar.
16

12.5
12.5
12.5
100

Tablo 5 incelendiği zaman görüşmecilerin büyük çoğunluğu 4(%23,5) Sporun insan için önemi nedir?
Sorusuna önemli bir kısmı kötü alışkanlıklardan kurtulmak sonucuna ulaşılmıştır. ‘Ben sporla başladiğimdan
zamanımı doğru kullanıyorum ve kötü alışkanlıklardan kurtula bildiğim içn çok mutluyum’’S2.
Katılımcılardan bazıları ise 2 (%12.5 ) Dayanıklı ve daha esnek olabilme ‘’Ben çocukluğumdan itibaren
jimnastik yapıyorum ve bu benim için dayanıklı ve daha esnek olabilmemi saklıyor’’S7.
Katılımcılardan bazıları ise 2 (%12.5 ) Daha dinamik olduğu için diğer alanlarda da başarılı olmayı sağlar.
’’Benim başarılı olmam spordan başladı, çünkü spordan ben enerji alıyorum’’S16.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Katılımcıların Fitnes yapmanın taşıdığı anlam olarak sağlıklı yaşam, vücuttaki kasları geliştirmek, estetik
görünüş, enerjik olmak, yaşam kalitesini artırmak, cinsi etkilemek için, kilo almayı engellemek, motivasyon
artırma sonucuna ulaşmıştır. İmamoğlu (2008) de yapmış olduğu araştırmada sporun gayesi olarak; sıhhatli
yaşama, stresle baş edebilme gücünün yükseltilmesi, insanın uygun vücut ağırlığında kalabilmesi, iş hayatında
başarı, genç kalabilme, canlı ve hareketli ve nitelikli bir hayat temin etkisi olarak ifade etmiştir. Literatürdeki
çalışma bu araştırma bulgularını desteklemektedir.
Katılımcıların sporun sağlayacağı katkılar olarak başarılı olarak göstermek, sporla kendisini iyi hissetme,
kendisini geliştirme, enerjik olma sonuçlarına ulaşılmıştır. Karatosun (2008) de yapmış olduğu araştırmada
spor etkinlikleri fiziki kabiliyetleri ( hareket etme huyu, yorgunluk karşısında psikolojik kabiliyetleri (etrafa
uyum sağlama, heyecanı kontrol altında tutma, hayattan keyif alma, kreatif kişilik vs.) ve sosyal kabiliyetleri
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--133--

21- 22/02/2022

(mesuliyet bilinci, yardımsever ve dayanışmacı, kaidelere bağlı kalarak yarışma geliştirir) geliştirmeye etki
ettiği sonucuna ulaşmıştır.
Katılımcıların, spor yapmaya nasıl karar verme nedenleri olarak, dış görüşümün iyi olması, disiplinli olmak,
her zaman formada olmak, sağlık sorunları, kilo almış olma, spor yaparken mutlu olmak gibi sonuçlara
ulaşmıştır. İrez (2003) de yapmış olduğu araştırmada egzersizin diğer faydası tıbbi yanıdır. Yani bedensel
arıza ve rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemek, ertelemek ve iyileştirilmesinde kullanmaktır sonucuna
ulaşmıştır.
Katılımcıların, spor için Fitness salonunu tercih etmeleri ile ilgili ulaşılan sonuçlar ise fitness salonda spor
alternatiflerin çok olması, arkadaşlar bulmak sonuçlarına ulaşılmıştır. Katılımcıların, sporun insan için önemi
ile ilgili ulaşılan sonuçlar kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağılıklı yaşam, dayanıklı ve daha esnek olabilme,
iş hayatında daha attif ve daha verimli çalışma, stressten uzak durmak, daha dinamik olduğu için diğer
alanlarda da başalılı olmayı sağlar sonuçlarına ulaşılmıştır. Literatürdede bu araştırma bulgularını destekleyen
araştırmalara ulaşılmıştır (Çağlar, 2005; Karatosun, 2006; Duran, 2013).
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ÖZET
Ortaokul dönemi, öğrencilerin gelecekte seçecekleri mesleklerle ilgili kariyer planlamalarının olduğu önemli
bir eğitim basamağıdır. Bu dönemdeki öğrencileri gelecekte STEM işgücüne dâhil edebilmek için onları
hazırlamak ve geliştirmek hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışma ile öğrencilerin STEM kariyer ilgileri
özellikle cinsiyet, ailenin gelir durumu, sınıf düzeyi ve okul öncesi eğitim alma gibi değişkenlerin de etkileri
göz önüne alınarak incelenmiştir. Araştırmada tarama deseni kullanılmış ve kesitsel olarak nicel veri toplama
süreci takip edilmiştir. Araştırmanın çalışma örneklemini, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ildeki
ortaokullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 421 ortaokul öğrencisi
oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde Koyunlu Ünlü, Dökme ve Ünlü (2016) tarafından Türkçe’ye
uyarlanmış olan Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde hem betimsel analizler hem de tek yönlü varyans analizi ANOVA ve bağımsız gruplar
için t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeyinin olumlu
yönde olduğunu göstermektedir. Ancak mühendislik mesleğine olan ilginin en az düzeyde olduğu
görülmüştür. Bununla birlikte, cinsiyet öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgileri üzerinde önemli bir
etkendir. Özellikle erkek öğrencilerin STEM kariyer ilgileri kız öğrencilere göre daha yüksektir. Sınıf
seviyesine, okul öncesi eğitim alma durumuna ve ailenin sosyoekonomik durumuna göre de öğrencilerin
STEM mesleklerine olan ilgileri değişmektedir. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin STEM kariyer ilgileri
daha yüksek iken, gelir düzeyi yüksek olan ailelerin çocukları özellikle mühendislik ve teknoloji ile ilgili
mesleklere daha ilgilidir. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin fen ve matematik alanları ile ilgili meslek
ilgilerinin azaldığı belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yeri onların STEM mesleklerine
yönelik ilgileri üzerine etken bir değişken değildir.
Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, STEM kariyer ilgisi, ortaokul öğrencileri.
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INVESTIGATING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS' INTERESTS IN STEM CAREERS
ABSTRACT
The secondary school period is an important educational step in which students plan their careers for the
professions they will choose in the future. It is vital to prepare and develop these students to include them in
the STEM workforce in the future. This study examined the effects of variables such as gender, family
income, class level, and pre-school education on students’ STEM career interests. The survey design was used
in the research, and the quantitative data collection process was followed as cross-sectional. The study sample
of the research consists of 421 secondary school students studying in secondary schools in a province located
in the Central Anatolia region in the 2021-2022 academic year. In the data collection process, the Science,
Technology, Mathematics, and Engineering Career Interest Scale adapted to Turkish by Koyunlu Ünlü,
Dökme, and Ünlü (2016) was used. In the data analysis, both descriptive analyzes and one-way analysis of
variance ANOVA and independent samples t-test were used. The results show that the students’ interests in
STEM careers are positive. However, the interest in engineering careers was minimal. Gender is an important
factor in students’ interest in STEM careers. Especially male students have higher STEM career interests than
female students. Students’ interests in STEM careers vary according to grade level, pre-school education
status, and family socioeconomic status. While students with pre-school education are more interested in
STEM careers, children from families with higher incomes are more interested in careers related to
engineering and technology. It was determined that as the grade level increased, the students’ interests in
science and mathematics careers decreased. However, the place of residence of the students is not a factor
influencing their interest in STEM careers.
Keywords: STEM education, STEM career interest, secondary school students.
1. GİRİŞ
Baş döndüren bir hızla değişen dünyamızda, gelecek nesillerin nitelikli yetiştirilmesi önemli bir gereklilik
olmuştur. Acaba gelecek nesiller nasıl donatılmalıdır? Pek çok otorite, kurum ve kuruluş bu soruya cevap
bulmak için araştırmalar yapmaktadır (Kotluk ve Kocakaya, 2015). İhtiyaç duyulan tüm bu becerilerin
geliştirilmesinin amaçlandığı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin İngilizce isimlerinin
baş harflerinin (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bir araya gelmesiyle oluşturulan disiplinler
arası eğitim modelinin adı STEM’dir. STEM etkinlikleri sürecinde öğrenciler somut materyaller kullandıkları
için birden çok duyuları sürece dahil olmakta ve sonuçta ortaya bir ürün çıkardıkları için öğrendikleri
bilgilerin hayatta karşılığının olduğunu görmeleri öğrenmelerinin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır (Yamak,
Bulut ve Dündar, 2014). STEM eğitimi günümüzde en önemli eğitim yaklaşımlardan birisidir. Bu yaklaşım,
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fen bilimleri ve matematik bilgilerini mühendislik tasarım basamakları ile üretime dönüştürerek teknoloji
üretiminin önünü açmaktadır (Akgündüz, 2019). Bir ülkenin bilim dünyasında lider olması ve ekonomik
alanda gelişmesi için eğitim sisteminde STEM eğitimine yer vermesi gerekmektedir (Lacey ve Wright, 2009).
STEM’in kapsadığı meslekler bir toplumun ilerlemesini, ekonomik olarak gelişmesini, gelişen teknolojiye
ayak uydurmasını, insanların refah seviyesinin arttırılmasını ve diğer toplumlarla dünya çapında rekabet
edebilmesini sağlaması bakımından önemlidir (Yolagiden ve Bektaş, 2018). Günümüz ekonomisinin
rekabetçi doğasına uyum sağlamak amacıyla STEM mesleklerinde yeterli sayıda yetişmiş elemanın bulunması
gerekmektedir. Türkiye’de halen STEM mesleklerinde yetişmiş eleman eksikliği yaşanmaktadır (TÜSİAD,
2017). STEM mesleklerinde yetişmiş eleman eksikliği göz önüne alındığında küçük yaşlardan itibaren
öğrencilerin bu mesleklere yönlendirilmesi önemli bir gereksinim halini almıştır.
Meslek seçimi oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir (Kuzgun 2006). Erken yaşta başlanan STEM eğitimi,
öğrencilerin STEM disiplinlerine karşı tutumlarını, algılarını ve STEM alanlarındaki kariyer tercihlerini
olumlu şekilde etkilemektedir (Dejarnette, 2012; Bishop, 2015). Yine öğrencilere erken dönemde mesleki
rehberlik yapılması, onların STEM alanlarındaki mesleklere olan ilgilerini arttırabilmektedir (Blotnick, FranzOdendeal, French ve Joy, 2018; Knight ve Cunningham, 2004; Wyss, Heulskamp ve Siebert, 2012). Çünkü
öğrencilerin STEM alanlarındaki meslekleri tercih etmemelerinin nedeni bu mesleklere yönelik bilgi eksikline
bağlı olarak ilgilerinin azalmasıdır (Christensen ve Knezek, 2015; Christensen ve Knezek, 2017). Ortaokul
dönemi, öğrencilerin gelecekte seçecekleri mesleklerle ilgili kariyer planlamalarının olduğu önemli bir eğitim
basamağıdır (Auger, Blackhurst ve Herting 2005; Gülhan ve Şahin, 2018). Öğrencilerin kariyer tercihlerini
şekillendirdiği kendi özelliklerini tanımaya başladığı kritik dönem olan ortaokul yılları çok önemlidir (Fouad
ve Smith, 1996; Hirsch, Capinelli, Kimmel, Rockland ve Bloom, 2007; Turner ve Lapan, 2005; Kier,
Blanchard, Osborne ve Albert, 2014). Bu dönemdeki öğrencileri gelecekte STEM işgücüne dâhil edebilmek
için onları hazırlamak ve geliştirmek hayati bir öneme sahiptir (Knezek, Christensen, Tyler-Wood ve
Periathiruvadi, 2013). Yine 14 yaş civarlarındaki çocukların kendi ilgi, tutum ve başarılarına göre meslek
seçimlerini yapabilecekleri Gottfried (1990) ve Altun (2000) tarafından belirtilmektedir. Tüm bu verileri
destekleyen bir araştırmada da üniversite tercihlerinde STEM mesleklerini seçen öğrencilerin ortaokulda bu
mesleklere yönelik ilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Dabney, Almarode, Tai, Sadler, Sonnert,
Miller ve Hazari, 2012). Öğrencilerin ilgileri, tutumları, öz yeterlikleri gibi psikolojik özellikleri dış
kaynaklardan etkilenmektedir. Ailenin gelir durumu, ebeveyn mesleği, sınıf düzeyi, öğretmen cinsiyeti, okul
öncesi eğitim alma gibi değişkenler bu süreçte etkili olabilmektedir. Bu değişkenlerin öğrencilerin STEM
kariyer ilgileri üzerindeki etki düzeylerinin araştırılarak öğrencilerin STEM kariyer ilgilerinin artırılması için
çalışmalar yapılmalıdır (Ergün, 2019). Ortaokul döneminde öğrencilerin STEM kariyer ilgilerinin gelecekte
bu meslekler seçmeleri için önemli bir yere sahip olduğu ve STEM kariyer ilgilerinin de çeşitli değişkenler
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tarafından etkilendiği göz önüne alınarak bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin STEM kariyer ilgilerinin ne
düzeyde olduğu ve ilgilerinin çeşitli değişkenlere göre nasıl farklılaştığının incelenmesi amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM
Araştırma nicel araştırma desenine sahip olup, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama
modelinde amaç bağımlı değişkenler üzerinde bazı bağımsız değişkenlerin etkilerini incelemek ve betimleme
yapmaktır (Cohen, Manion ve Morrison, 2017; Creswell, 2012; Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2011). Bu
araştırma ile öncelikli olarak ortaokul öğrencilerinin STEM kariyer ilgi düzeyleri incelenmiş olup, onların
STEM kariyerlerine ilgileri üzerinde etken olabilecek bağımsız değişkenlere göre ilgilerinin farklılaşıp
farklılaşmadığı ele alınmıştır.
2.1. Çalışma Örneklemi
Araştırmanın ulaşılabilen evreni, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ildeki ortaokullarda 2021-2022 eğitim
öğretim yılında öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu evrenden gönüllü olarak
araştırmaya katılan 421 ortaokul öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrenciler için .05 güven
aralığı ve .05 sapma miktarında 10000 kişilik bir evrene genelleme yapabilmek için en az 370 kişiye ulaşmak
gerekmektedir (Büyüköztürk vd., 2019). Bu bilgiye göre öğrenci ölçeği için ulaşılan 421 kişilik örneklem
sayısı evreni temsil edebilme yeterliliğine sahiptir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin demografik
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Elde Edilen Veriler
Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf
Okul Öncesi Eğitim
Yaşanılan Yerleşim Yeri

Ailenin Aylık Gelir Durumu

Gruplar
Kız
Erkek
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Hayır
Evet
Köy
İlçe
İl
3.000 TL ve Altı
3001 TL-6000 TL
6001 T -9000 TL
9000 TL ve Üzeri
Toplam

N
250
171
54
96
146
125
132
289
18
62
341
173
158
56
34
421

%
59.4
40.6
12.8
22.8
34.7
29.7
31.4
68.6
4.3
14.7
81
41.1
37.5
13.3
8.1
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %59.4’ü (n=250) kız ve %40.6’sı (n=171) erkek
öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %12.8’i (n=54) 5. Sınıf, %22.8’i (n=96) 6. Sınıf, %34.7’ si (n=146)
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7. Sınıf ve %29.7’si (n=125) 8. Sınıfta öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin %68.6’sı (n=289) okul öncesi
eğitimi almış olup, % 31.4’ü (n=132) okul öncesi eğitimi almamıştır. Ailelerin aylık gelir durumları
incelendiğinde, %41.1’inin (n=173) 3.000 TL ve altı, %37.5’inin (n=158) 3001 TL - 6000 TL arasında,
%13.3’ünün (n=56) 6001 TL - 9000 TL arasında ve %8.1’inin (n=34) 9000 TL ve üzeri gelire sahip olduğu
görülmektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeylerini belirlemek amacıyla Kier, Blanchard, Osborne ve
Albert (2013) tarafından geliştirilen ve Koyunlu Ünlü, Dökme ve Ünlü (2016) tarafından Türkçe ‘ye
uyarlanmış olan "Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği (FeTeMMMYİÖ)" kullanılmıştır. Ölçek fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alt boyutlarının her birinde on madde
olmak üzere toplam 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert [Kesinlikle Katılıyorum (5), Kesinlikle
Katılmıyorum (1)] tipinde maddeleri içermektedir. Beşli likert tipindeki ölçme formu için faktörlerin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.86–0.94 arasında hesaplanmıştır (Koyunlu-Ünlü, Dökme ve Ünlü,
2016). Bu değerler ölçeğin ayırt edici ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.
2.3. Veri Toplama Süreci
Pandemi dönemi şartları nedeniyle verilerin online olarak toplanmasıyla veri toplama sürecinin tamamlanması
hedeflenmiştir. Veri toplama sürecinde maksimum çeşitliliği sağlamak adına araştırma öncesinde belirlenen
tabakalar (cinsiyet, anne mesleği, baba mesleği, aile gelir düzeyi) dikkate alınarak veri çeşitlemesine
gidilmiştir. Ölçeklerin, araştırmanın örneklemi dahilindeki öğrencilere ulaştırılması için okul idarecileri
bilgilendirilmiştir. Okul idarecilerinin ölçeklerin bağlantı linkini ve kare kodunu ilgili gruplarda paylaşmaları
sonucu araştırmaya katılmak isteyen öğrenciler gönüllü olarak ölçme aracını doldurmuşlardır. Özellikle bu
süreçte ölçmeye karışacak tesadüfi hataların önüne geçilmeye çalışılmış ve elde edilen verilerin iç
güvenirliğinin arttırılması hedeflenmiştir.
3. VERİLERİN ANALİZİ
Öğrenciler tarafından verilen cevaplar her bir madde için tek tek incelenmiş ve kayıp değerler veri setinden
çıkarılmıştır. Öncelikli olarak veri gruplarının parametrik test koşullarına uygun olup olmadığına bakmak için
homojenlik, normallik ve uç veri analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin fen, teknoloji, matematik ve mühendislik
mesleklerine yönelik ilgi ölçeği verilerinin çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği ile İlgili Tanımlayıcı

İstatistiki Veriler
N

Ortalama

Medyan

Mod

421

4.00

4.05

4.50

Standart
Sapma
.576

Çarpıklık

Basıklık

-.456

-.425

Tablo 2 incelendiğinde ölçek için hesaplanan ortalama, mod ve medyan değerlerinin birbirine yakın olduğu,
çarpıklık değerinin -.456 ve basıklık değerlerinin -.425 olduğu görülmektedir. Normal dağılım simetrik bir
dağılımdır ve aritmetik ortalama, mod ve medyan değerleri birbirine eşittir (Kalaycı, 2010). Bu bağlamda
nicel verilerin analizlerinde parametrik testlerin kullanılmasının uygun olduğu görülmüş ve tek yönlü varyans
analizi ANOVA ve bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır.
4. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde ilk olarak öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgileri ölçeğin alt boyutları da göz önüne
alınarak betimlenmiş ve ardından öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, okul öncesi eğitimi alma
durumlarına, yaşadıkları yerleşim yerine ve aylık gelir düzeylerine göre STEM kariyer ilgilerinin farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin bulgular verilmiştir. Öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeylerine ilişkin
betimsel bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin STEM Mesleklerine Yönelik İlgi Düzeyleri İle İlgili Betimsel Bulgular
Alt Boyutlar
Fen Bölümü
Matematik Bölümü
Teknoloji Bölümü
Mühendislik Bölümü

N
421
421
421
421

x̄
3.94
4.12
4.13
3.80

SS
.735
.764
.755
.948

Düzey
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılıyorum

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin fen mesleklerine (x̄=3.94) , matematik mesleklerine (x̄=4.12), teknoloji
ile alakalı mesleklere (x̄=4.13) ve mühendislik mesleğine (x̄=3.80) yönelik ilgi ortalamalarının “Katılıyorum”
düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. En yüksek ortalamaya sahip boyut teknoloji meslekleri ilgisi
olurken (x̄=4.13), en düşük ortalamaya sahip boyut mühendislik mesleği ilgisi (x̄=3.80) olmuştur. Bu bulgular
öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeyinin olumlu olduğu ve diğer bölümlerdeki meslek
alanlarına göre mühendislik mesleğine daha az ilgi duyduklarını göstermektedir. Tablo 4 öğrencilerin
cinsiyetlerine göre STEM mesleklerine yönelik ilgilerine ilişkin bulguları içermektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyet Özelliklerine Göre STEM Mesleklerine Yönelik İlgi Düzeyleri
Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

Fen Bölümü
Matematik Bölümü
Teknoloji Bölümü
Mühendislik Bölümü

N
250
171
250
171
250
171
250
171

x̄
3.93
3.95
4.11
4.14
3.97
4.36
3.67
3.99

SS
.718
.761
.733
.809
.792
.630
.939
.928

t
-.212

p
.832

Cohen d
-

-.494

.622

-

-5.423

.000

.54

-3.492

.001

.34

Tablo 4’e göre, öğrencilerin fen (t(419)= -.212; p>.05) ve matematik (t(419)= -.494; p>.05) mesleklerine
yönelik ilgi alt boyutlarında gruplar arası ortalamalar farkı istatistiksel olarak anlamlı değilken, teknoloji
(t(419)= -5.423; p<.05) ve mühendislik (t(419)= -3.492; p<.05) mesleklerine yönelik ilgi alt boyutlarında erkek
öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu anlamlı farklar ise orta ve düşük etki
büyüklüğüne sahiptir (dTeknoloji= 0.54; dMühendislik = 0.34). Bu bulgular, cinsiyet değişkenin öğrencilerin STEM
mesleklerine yönelik ilgileri üzerinde etken bir değişken olduğunu ve erkek öğrencilerin STEM kariyer
ilgilerinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre
STEM mesleklerine yönelik ilgilerine ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Sınıf Düzeylerine Göre STEM Mesleklerine Yönelik İlgi Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi
Sonuçları
Boyutlar
Fen Bölümü

Matematik Bölümü

Teknoloji Bölümü

Mühendislik Bölümü

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

4.611
221.988
226.599
16.042
229.131
245.173
1.587
237.636
239.223
1.950
374.927
376.878

sd

KO
3
417
420
3
417
420
3
417
420
3
417
420

F

p

η2

1.537
.532

2.887

.035

.02

5.347
.549

9.732

.000

.07

.529
.570

.928

.427

-

.650
.899

.723

.539

-

Farkın
kaynağı
6>7,8

5>8
6>8
7>8

*55.sınıf, 66.sınıf, 77.sınıf, 88.sınıf

Tablo 5 verilerine göre; teknoloji (F(3-417)=.928; p>.05) ve mühendislik alt boyutlarında (F(3-417)=.723; p>.05)
sınıf düzeylerine göre ortalamalar istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahip değilken, fen (F(3-417)=2.887;
p<.05) ve matematik (F(3-417)=9.732; p<.05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit
edilmiştir. Bu anlamlı farklar ise fen alt boyutunda (η2Fen = .02) düşük etki büyüklüğüne; matematik alt
boyutunda ise (η2Genel = .07) orta etki büyüklüğüne sahiptir. Anlamlı farklılıkların kaynağını tespit etmek için
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yapılan Scheffe testi sonuçları fen ilgileri boyutunda altıncı sınıflar ile yedinci ve sekizinci sınıflar arasında
altıncı sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ölçeğin matematik alt boyutunda
sekizinci sınıf öğrencileri ile beş, altı ve yedinci sınıf öğrencileri arasında beş, altı ve yedinci sınıflar lehine
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bulgular öğrencilerin sınıf düzeyi ilerledikçe ve özellikle sekizinci sınıfa
geldiklerinde STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin diğer sınıf seviyelerine göre azaldığını göstermektedir.
Altıncı sınıfların fen bilimleri kariyer ilgilerinin 7. ve 8. sınıflara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Benzer şekilde, beş, altı ve yedinci sınıfların matematik kariyerlerine yönelik ilgilerinin de sekizinci sınıf
öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 6 öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına
göre STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeylerine ilişkin t-testi sonuçlarını vermektedir.
Tablo 6. Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre STEM Mesleklerine Yönelik İlgi
Düzeyleri

Fen Bölümü
Matematik Bölümü
Teknoloji Bölümü
Mühendislik Bölümü

Okul Öncesi
Eğitim Alma
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

N

x̄

SS

t

p

Cohen d

132
289
132
289
132
289
132
289

3.95
3.94
4.01
4.17
4.00
4.18
3.61
3.89

.688
.756
.808
.739
.789
.733
.989
.916

.197

.844

-

-1.980

.048

.21

-2.278

.023

.24

-2.865

.004

.29

Tablo 6’daki bulgulara göre, fen alt boyutunda (t(419)= .197; p>.05) gruplar arası ortalamalar farkı istatistiksel
olarak anlamlı değilken, matematik (t(419)=-1.980; p<,05), teknoloji (t(419)= -2.278; p<.05) ve mühendislik
(t(419)= -2.865; p<.05) alt boyutlarında okul öncesi eğitim alma lehine gruplar arası ortalamalar farkı
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu anlamlı farklar ise düşük etki büyüklüğüne sahiptir (dGenel = 0.28;
dMatematik = 0.21; dTeknoloji = 0.24; dMühendislik = 0.29). Bu bulgular genel olarak, okul öncesi eğitim alan
öğrencilerin STEM mesleklerine ve ayrıca matematik, teknoloji ve mühendislik ile ilgili mesleklere yönelik
ilgilerinin almayanlara göre yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak fen bilimlerinde kariyer ilgileri için okul
öncesi eğitimin etken olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 7 öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yerine göre STEM
mesleklerine yönelik ilgi düzeyleri arasındaki ANOVA sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 7. Öğrencilerin Yaşadıkları Yerleşim Yerine Göre STEM Mesleklerine Yönelik İlgi Düzeyleri
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Arasındaki ANOVA Sonuçları
Boyutlar

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

Fen Bölümü

Matematik Bölümü

Teknoloji Bölümü

Mühendislik Bölümü

sd
2
418
420
2
418
420
2
418
420
2
418
420

.032
226.567
226.599
.943
244.230
245.173
.603
238.620
239.223
3.007
373.871
376.878

KO
.016
.542

F
.030

p
.971

η2
-

.471
.584

.807

.447

-

.301
.571

.528

.590

-

1.503
.894

1.681

.187

-

Tablo 7 verilerine göre; fen (F(3-417)=.030; p>.05), matematik (F(3-417)=.807; p>.05), teknoloji (F(3-417)=.528;
p>.05) ve mühendislik (F(3-417)=1.681; p>.05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Bu veriler; öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yerinin STEM mesleklerine yönelik ilgileri
üzerine etken bir değişken olmadığını göstermektedir. Son olarak, öğrencilerin ailelerin gelir düzeyine göre
STEM mesleklerine yönelik ilgilerine ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Ailelerinin Aylık Gelir Düzeyi İle STEM Mesleklerine Yönelik İlgi Düzeyleri Arasındaki ANOVA
Sonuçları
Boyutlar

KT

sd

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Matematik Bölümü Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Teknoloji Bölümü Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Mühendislik Bölümü Grup içi
Toplam

3.045
223.554
226.599
2.198
242.975
245.173
5.064
234.159
239.223
16.831
360.047
376.878

3
417
420
3
417
420
3
417
420
3
417
420

Fen Bölümü

Anlamlı
farkın
kaynağı

F

p

η2

1.015
.536

1.893

.130

-

.733
.583

1.257

.289

-

1.688
.562

3.006

.030

.02

4>1
3>1,2

5.610
.863

6.498

.000

.04

3,4>1,2

KO

*13.000 TL ve Altı, 23001 TL - 6000 TL, 36001 TL – 9000 TL, 49000 TL ve Üzeri

Tablo 8 verilerine göre fen (F(3-417)=1.893; p>.05) ve matematik (F(3-417)=1.257; p>.05) alt boyutlarında
ortalamalar istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahip değilken, teknoloji (F(3-417)=3.006; p<.05) ve
mühendislik (F(3-417)=6.498; p<.05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu
farkların ise teknoloji (η2Teknoloji = .02) ve mühendislik (η2Mühendislik = .04) alt boyutlarında düşük etki
büyüklüğüne sahip oldukları görülmüştür. Bu veriler; ailelerin aylık gelir düzeyi değişkeninin öğrencilerin
teknoloji ve mühendislik ile ilgili mesleklere yönelik ilgileri üzerinde etken bir değişken olduğunu
göstermektedir. Anlamlı farklılıkların kaynağını tespit etmek için uygulanan Scheffe testi ile ilgili bulgular
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ailesi 9000 TL ve üzeri aylık gelire sahip öğrencilerin ortalamaları ile ailesi 3.000 TL’den düşük (p=.001) ve
3001 TL ile 6000 TL (p=.001) arasında gelire sahip öğrencilerin ortalamaları arasında, ailesi 9000 TL ve üzeri
aylık gelire sahip öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Teknoloji alt
boyutunda ailesi 6001 TL ile 9000 TL arasında aylık gelire sahip öğrencilerin ortalamaları ile ailesi 3.000
TL’den düşük (p=.017) ve 3001 TL ile 6000 TL (p=.049) arasında gelire sahip öğrencilerin ortalamaları
arasında ailesi 6001 TL ile 9000 TL arasında aylık gelire sahip öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar bulunmaktadır. Mühendislik alt boyutuna dair sonuçlar incelendiğinde ise ailesi 6001 TL ile 9000
TL arasında aylık gelire sahip öğrencilerin ortalamaları ile ailesi 3.000 TL’den düşük (p=.007) ve 3001 TL ile
6000 TL (p=.031) arasında gelire sahip öğrencilerin ortalamaları arasında ailesi 6001 TL ile 9000 TL arasında
aylık gelire sahip öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Benzer biçimde yine mühendislik alt boyutunda ailesi 9000 TL ve üzeri aylık gelire sahip öğrencilerin
ortalamaları ile ailesi 3.000 TL’den düşük (p=.000) ve 3001 TL ile 6000 TL (p=.001) arasında gelire sahip
öğrencilerin ortalamaları arasında ailesi 9000 TL ve üzeri aylık gelire sahip öğrenciler lehine istatistiksel
olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Tüm bu bulgular göz önüne alınarak; ailesinin aylık geliri 6000 TL’nin
üzerinde olan öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin, ailesinin aylık geliri 6000 TL’nin altında
olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Hatta bu durum teknoloji ile alakalı meslekler ve
mühendislikte daha önemli bir hal almaktadır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik genel ilgi düzeyinin
yüksek olduğunu göstermeltedir. Teknoloji mesleklerine yönelik ilgi en yüksek ortalamaya sahip boyut
olurken, mühendislik mesleği ilgisi en düşük ortalamaya sahip boyut olmuştur. Bu sonuçlar öğrencilerin;
STEM mesleklerine ilgi düzeyinin olumlu olduğu ve diğer bölümlerdeki meslek alanlarına göre mühendislik
mesleğine daha az ilgi duyduklarını göstermektedir. Yine öğrencilerin fen bilimleri ile ilgili mesleklere
ilgilerinin yüksek olduğu ancak fen bilimleri ile ilgili meslekleri gelecekte tercih etme noktasında kararsız
kaldıkları görülmüştür. Özellikle fen bilimleri ve mühendislik bölümünde kişisel hedeflerini belirttikleri
maddelerin ortalamalarının diğer madde ortalamalarına göre düşük olması dikkat çekicidir. Öğrencilerin
kişisel hedeflerindeki bu durumun araştırılarak gelecekte bu alanlarda yaşanacak yetişmiş insan gücü
eksikliğine karşı önlemler alınması gerekmektedir. Eğer mühendislik alanlarında nitelikli insan gücü
yetiştirilmek isteniyorsa, bunun için eğitimde reformların yapılması ve öğrencilerin mühendislik kariyerlerine
karşı bilinçlendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir (Moore ve Richards, 2012). Teknoloji ve mühendislik
kavramlarını ilköğretim ve ortaöğretim programlarına entegre etmek öğrencilerin STEM’e olan ilgilerini
olumlu olarak etkilemektedir (Al Salami, Makela ve Miranda, 2017; Brown, Brown, Reardon ve Merrill,
2011).
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeyleri incelendiğinde erkekler lehine
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istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu bulgular, cinsiyet faktörünün STEM mesleklerine
yönelik ilgi üzerinde etken olduğunu ve erkek öğrencilerin STEM kariyer ilgilerinin kız öğrencilere göre daha
yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin diğer bölümleri incelendiğinde ise, teknoloji ve mühendislik
bölümlerinde erkek öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılaşma tespit edilmiştir. Bu bulgular literatürdeki
bazı araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Bozgeyikli, Durmuşçelebi ve Akyar, 2018; Christensen
ve Knezek, 2017; Ing, Aschbacher ve Tsai, 2014; Koyunlu Ünlü ve Dökme, 2018; Wyss vd., 2012).
Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre STEM mesleklerine yönelik ilgi ortalamaları ile ilgili bulgulara göre,
özellikle 6. Sınıf öğrencilerinin 7. Sınıf ve 8. Sınıf öğrencilerine göre STEM mesleklerine daha ilgili oldukları
görülmüştür. Bu sonuçlar; öğrencilerin sınıf düzeyi ilerledikçe özellikle sekizinci sınıfa geldiklerinde STEM
mesleklerine yönelik ilgilerinin diğer sınıf seviyelerine göre azaldığını göstermektedir. Christensen, Knezek
ve Tyler-Wood (2014), 11. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencileriyle yaptıkları çalışmada 11. sınıf öğrencilerinin
STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin, 12. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ilgilerine göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Unfried, Faber ve Wiebe (2014), 4 ile 12. sınıf
düzeylerinde bulunan öğrencilerle yaptıkları çalışmanın bulgularına göre; yaş seviyesi yüksek olan
öğrencilerin, yaş seviyesi daha düşük olan öğrencilere göre genel anlamda STEM alanlarına ilgilerinin düşüş
gösterdiğini ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Koyunlu Ünlü ve Dökme (2018) ve Aydın, Saka ve Guzey
(2017) de öğrencilerin sınıf seviyesi azaldıkça STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin arttığı sonucuna
ulaşmışlardır. Genel olarak 8. sınıf öğrencilerinin STEM alanındaki mesleklere yönelik ilgilerinin diğer sınıf
düzeyi öğrencilere göre daha az olması sınav stresi altında bulunmaları ve mesleki tercih aşamasına daha
yakın olmalarından kaynaklanabilir (Yolagiden ve Bektaş, 2018). Araştırma bulgularından farklı olarak
Karakaya, Avgın ve Yılmaz (2018), 6. 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerle yaptıkları çalışmada;
öğrencilerin STEM mesleklerinden fen ile alakalı mesleklerine olan ilgilerinin sınıf düzeylerine göre anlamlı
farklılaştığını belirtmişler ve 6. ile 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin fen mesleklerine ilgilerinin 7. sınıf
öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.
Öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre STEM mesleklerine yönelik ilgi düzeyleri
incelendiğinde, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin almayanlara göre
yüksek olduğu görülmektedir. Ancak fen bilimlerine yönelik kariyer ilgileri üzerinde okul öncesi eğitimin
etkili olmadığı tespit edilmiştir. Literatürde okul öncesi eğitim alan öğrencilerin almayanlara nazaran PISA
sınav sonuçlarının daha başarılı olduğu (Duran, 2005) ve matematik okuryazarlık seviyelerinin daha yüksek
olduğu (Uysal, 2009) sonucunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Watts ve diğerleri (2014) tarafından
yapılan çalışmada ise öğrencilerin okul öncesi dönemdeki matematik becerileri ile 15 yaşlarındaki matematik
başarıları arasında olumlu bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aydın (2019) tarafından okul öncesi
öğrencileri ile yapılan çalışmada STEM uygulamalarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve bilişsel
alan gelişimlerine olumlu etki ettiği tespit edilmiştir. Okul öncesi dönemde STEM öğreniminin
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uygulanmasının öğrencilerin okuldaki ders başarılarını ve STEM'e olan ilgilerini artırmada ve hatta
çocukların gelecekte STEM kariyer sahibi olmaları üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabileceği
belirtilmektedir (Bybee ve Fuchs, 2006; Gonzalez ve Freyer, 2014; Watts ve diğerleri, 2014; Sheehan,
Hightower, Lauricella ve Wartella, 2018).
Çalışmada öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgileri üzerine, yaşadıkları yerleşim yeri değişkeninin
etken bir değişken olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yeri
değişkeni ile STEM mesleklerine ilgileri arasındaki ilişki Uğraş (2019) tarafından yapılan çalışmanın sonucu
ile paralellik göstermektedir. Karakaya, Avgın ve Yılmaz (2018) tarafından yapılan çalışmada ise öğrencilerin
yaşadıkları yerleşim yeri değişkenine göre STEM mesleklerine yönelik ilgileri arasındaki farklılık istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur. Bu anlamlı farklılık; şehirde ve ilçede yaşayanlar arasında şehirde yaşayanlar
lehine, şehirde ve köyde yaşayanlar arasında şehirde yaşayanlar lehine ve ilçede ve köyde yaşayanlar arasında
ilçede yaşayanlar lehine oluşmuştur.
Çalışmanın bir diğer bulgusu da; ailelerin aylık gelir düzeyinin öğrencilerin STEM kariyer ilgileri üzerinde
etken bir değişken olduğudur. Özellikle; öğrencilerin teknoloji ile alakalı mesleklere ve mühendislik
mesleklerine duydukları ilgi ailelerin gelir durumu artıkça artmaktadır. Literatürde bazı çalışmaların
bulgularına göre ailelerin gelir düzeyinin öğrencilerin STEM kariyer ilgileri üzerinde etken bir değişken
olmadığı belirtilmektedir (Lichtenberger ve George-Jackson 2013; Yerdelen, Kahraman ve Taş, 2016;
Koyunlu-Ünlü ve Dökme, 2018).
Araştırmadan elde edilen tüm bulgular göz önüne alındığında öğrencilerin özellikle mühendislik meslekleri
ile farkındalıklarının arttırılması önerilebilir. Böyle bir iyileştirme gerçekleştirilirken özellikle kız öğrenciler
ve ailesinin gelir düzeyi daha düşük olan öğrencilerin mühendislik ile ilgili daha fazla destek ve
bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, sınıf seviyesi ilerledikçe öğrencilerin
STEM ilgilerinin azalmasının altında yatan nedenler daha derinlemesine nitel araştırmalar ile ortaya
çıkarılmalı ve ortaya çıkan bu nedenler göz önüne alınarak öğretim programlarında iyileştirmeler yapılabilir.
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ABSTRACT
Exams play a key role in students’ educational lives and students’ language knowledge is tested through
exams. Testing and evaluation are indispensable parts of education in this respect. As a language component,
grammar, which is highly important for effective and structural ambiguity-free communication, is tested in
several ways. One of these ways is written exams prepared by EFL teachers at schools. While assessing
grammar, teachers make use of different types of questions in exams, and these questions display how
students use their grammatical knowledge and competence. The effectiveness of grammar exams
administered at schools is controversial and each teacher’s purpose in testing grammar can vary depending on
certain conditions. Therefore, this study aims to examine how grammatical knowledge is tested in exams
through the examination of 40 exam papers collected from four different Anatolian High schools in a Turkish
city. Part of the purpose is to find out whether testing grammar at these schools is effective for both teachers
and students. Against this backdrop, this descriptive documentary study adopted a mixed-methods research
design of qualitative and quantitative nature utilising content analysis as the analytical framework. While
assessing grammar, question types were examined, and principles of testing were taken into consideration.
The findings of the study demonstrated that the distribution of the types of grammar tasks in exams was based
on ‘selected response and limited production’ not extended production. Multiple choice, editing mistakes,
matching, discrimination, noticing or consciousness-raising, putting sentences in correct order as selected
response and filling in the blanks and dialogue completion questions as limited production were involved in
grammar exams. However, gap-filling and multiple-choice questions were commonly used. The other
question types mentioned were very limited and not observed in all exams. The results suggest that question
types in grammar exams should vary.
Keywords: English language teaching, assessment, grammar exams, types of questions
1. INTRODUCTION
Language teaching includes skills and language components which are crucial parts of language and one of
these language components is ‘grammar’. When the meaning of grammar is defined, it is clear to express that
grammar means the use of language accurately in accordance with its rules and it is the main point of
language teaching. With respect to its definition, Thornbury (2003) states that grammar is the study of
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structures and language learning requires to know the rules of that language to communicate efficiently.
Grammar is essential for using language correctly. That is why, the importance of grammar is never ignored
and contribution of grammar to language learning is high. In this perspective, grammar is fundamental to
language learning. Debata (2013) also mentions in his article that grammar is the structure that makes the
sentence meaningful. It is an indispensable part of communication and all learners need grammar to
communicate efficiently. Wang (2010) emphasizes the importance of grammar in language learning and he
points out that grammar is vital to show the usage of language correctly.
There are three vital elements in grammar which are highly important: form, meaning and use. When these
elements are evaluated, ‘form’ is related to the structures of language. ‘Meaning’ is about explanation of these
structures or forms. The ‘use’ shows how language is reflected in communication, written, or spoken
language. Based on this information, the assessment of grammar as a language component is form-focused.
Assessing skills which are the requirements of language learning focuses on form and these are categorized as
form-focused assessment (Brown & Abeywickrama, 2010). Form-focused instruction is incorporated into
communication to use language effectively.
Assessing grammar is crucial in the field of testing language and evaluation and assessing grammar mainly
directs attention to the assessment of learners’ grammatical knowledge and it is the use of language with its
form and meaning in context. Grammatical knowledge is assessed through various test items and these items
are stated in Brown and Abeywickrama’s coursebook (2010, p. 295) ‘Language Assessment, Principles and
Classroom Practices’ as three types, i.e. selected response, limited production and extended production which
include different question types to measure.
According to Brown and Abeywickrama (2010, p. 295), for purposes of assessing grammar, a ‘selected
response’ task tests learner’s knowledge on grammatical form and meaning and this assessment type includes
multiple-choice questions, choosing the correct picture based on the sentence and underlying specific
structure in the context to increase students’ linguistic awareness. Selected response tasks require learners to
choose the correct answers from alternatives given and these tasks have both positive and negative aspects
(Brown & Hudson, 1998). In terms of advantages, it is both easy to score and less time-consuming. However,
it does not improve learners’ productivity and it is not easy to prepare these kinds of questions. Rashidi and
Safari (2014) emphasize the difficulties of preparing multiple-choice questions which are categorized under
selected response tasks with its distractors. They point out that distractors need to be well chosen. As another
selected response type, tasks that require to realize differences are known as ‘discrimination items’ and these
types test test-taker’s grammatical knowledge in terms of whether he/she can notice the differences given in
the pictures. Brown and Abeywickrama (2010) emphasize that these types of tasks measure grammatical
knowledge based on form and meaning. In addition to these two types of tasks, ‘noticing or consciousnesswww.isarconference.org
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raising tasks’ in grammar exams test test-takers’ awareness on grammatical knowledge and these tasks are
important to increase this knowledge explicitly (Amirian & Abbasi, 2014). In these tasks, test-takers are
aware of sentence structures.
Except for these assessment tasks, in ‘limited production’ task, responses can vary but response that is
expected is only one and this type of task differs from selected response in this way (Purpura, 2004, p. 134).
Analytically or holistically scoring is used in limited production tasks. There are three subtasks in this type,
and these are ‘gap-filling, short answer tasks and dialogue completion tasks.’ Gap-filling tasks are designed to
measure grammatical knowledge in both form and meaning and test-takers fill in the blanks with the correct
answer (Purpura, 2004). In addition to grammatical knowledge, vocabulary knowledge can also be tested in
this type. Short-answer tasks which are another limited production task test test-takers knowledge in terms of
whether they answer the questions belonging to the reading passage or pictures with short answers correctly
or not. The answers are scored as correct or wrong (Brown & Abeywickrama, 2010). Dialogue-completion
tasks which are categorized as ‘limited production’ are used to test grammar in exams and in these tasks testtakers are expected to complete the dialogue or conversation as a meaning and form correctly. This task in
exam measures learners’ comprehension as well. The purpose of this type of task in grammar exams is to test
form and meaning.
The last type of task tested in grammar exams is ‘extended production’. This type is used to measure whether
test-takers use grammar correctly or not and Purpura (2004) points out that implicit knowledge is tested in
grammar by giving authentic tasks and while scoring the tasks given, a rubric consisting of five points is used.
When these points in the rubric are considered, four refers to ‘complete’, three means ‘extensive’, two shows
that the ability is ‘moderate’, 1 means ‘limited’ and zero indicates ‘none’. This type of production consists of
two subtasks known as information gap and role-play or simulation tasks. When these tasks are evaluated in
detail, information gap tasks in grammar exams reflect that test-takers ask questions by using information
given and it increases interaction. The last tasks, ‘role play or simulation tasks’ measure test-takers’ abilities
in terms of responses they give to the situations. Brown and Abeywickrama (2010) explain that these types of
tasks test learners’ usage of grammar appropriately and the focus is on form, meaning and use in context.
Based on the information above, exams including grammar questions are collected from four different
Anatolian High schools for 9th graders at MEB in a Turkish city and these exam papers are analyzed in terms
of question types asked. As a result, this paper attempts to show how grammar questions are assessed, what
kinds of question types are asked, and it clearly represents whether different types of grammar questions are
used to test grammar or not. Specifically, this paper highlights the importance of the types of grammar
questions in language testing.
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2. METHODOLOGY
2.1. Research Design
This study was based on a descriptive documentary study including a mixed-methods research design of
qualitative and quantitative nature. Both quantitative and qualitative research are benefitted from as a data
collection method in mixed-methods research and these two types of data are incorporated into the analysis
(Johnson et al., 2007). As Nassaji (2015) points out, in a descriptive study, circumstances are explained, input
is gathered in a qualitative way and the analysis is frequently carried out in a quantitative way. In this study,
the types of grammar questions in four Anatolian High Schools were identified through descriptive analysis.
Bailey (1994) states that documentary study focuses on the examination of written evidences involving
knowledge about the issue on which the examination is built. Therefore, grammar exam papers were the
samples of documentary study as written materials. On the basis of documentary study, the number of the
types of questions in grammar exams was calculated and presented quantitatively.
2.2. Research Questions
As the purpose of this study is to investigate the types of grammar tasks and questions included in grammar
parts of the exam papers, the following research questions were formulated based on this goal.
Research questions
1. What types of grammar tasks are involved in the exams of the 9th graders implemented by EFL teachers
in four different Anatolian high schools?
2. What types of questions are used in the grammar parts of the exams in these four Anatolian High
Schools?

2.3. Data Collection Tools
In this study, 40 exam papers in total implemented at four different Anatolian High Schools in a Turkish city
by EFL teachers were collected and grammar parts of these exam papers were used as data collection tools.
2.4. Framework used in the Study
An analytical framework was utilized for this study to assess the types of grammar questions in exams
implemented at four different Anatolian High schools in a Turkish city. Brown and Abeywickrama’s
framework (2010, p. 295) was taken into account while analyzing grammar exam questions. The framework
is presented in detail below.
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Table 1. Brown and Abeywickrama’s framework (2010)

Types of Tasks

Question Types

Selected Response

Multiple-choice tasks, Discrimination tasks,
Noticing tasks or consciousness-raising tasks

Limited Production

Gap-filling tasks, Short-answer questions, Dialogue completion
questions

Extended Production

Information gap tasks, Role-play or simulation tasks

2.5. Data Analysis
In this study, the grammar sections of 40 exam papers prepared by EFL teachers for the 9 th graders in four
Anatolian High schools were collected and analysed on the basis of the content analysis. Krippendorff (1980)
illustrates content analysis as a method for research to deduce input from the content. Therefore, this type of
analysis is a way of getting information through the context that is analyzed. As Elo et al. (2014) state, to be
able to analyze data qualitatively, content analysis is conducted. Based on the views of Kerlinger (1986),
content analysis is an examination of conversation in an organized, fair and numerical way to calculate
changes.
Regarding these explanations about the concept of content analysis, grammar exam papers were analyzed
based on Brown and Abeywickrama’s framework (2010, p. 295) including three types of tasks related to
assessing grammar and these are ‘selected response’ with multiple-choice questions, discrimination tasks and
noticing or consciousness-raising awareness tasks, ‘limited production’ with gap-filling questions, short
answers, and dialogue completion questions, and ‘extended production’ including information gap and role
play or simulation tasks. In this analysis, these three types of tasks were taken into account while assessing
grammar questions in exams and question types were classified.
3. Findings
3.1. Statistics of Types of Grammar Tasks in Exams in Anatolian High Schools for the 9 th Graders
As shown in Table 2 below, the distribution of types of grammar tasks in exams is just based on ‘selected
response and limited production’. There are not any extended production questions in exams. Most types of
grammar tasks consist of ‘limited production’ and the total number of this type is 74. In all Anatolian High
schools, ‘gap-filling’ questions, which are included in limited production, are used in grammar sections of the
exams.
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Table 2. Types of Grammar Tasks

TYPES OF GRAMMAR TASKS IN ENGLISH EXAMS IN FOUR ANATOLIAN
HIGH SCHOOLS FOR 9TH GRADERS
80
60
40
20
0
Selected Response

Limited Production
TYPES OF GRAMMAR TASKS

Exam papers show that grammatical knowledge with gap-filling questions is tested through one or two
responses. Purpura (2004) expresses that responses to the limited production type can vary as test-takers
responses vary. Except for limited production, selected response tasks are used with limited numbers in all
exams and the total number of this type of task is 42. Multiple choice, editing mistakes, matching,
discrimination and noticing or consciousness-raising questions are asked in grammar sections of exams as
related to this grammar task. However, noticing and discrimination types of questions are asked in three
Anatolian High schools with a very limited number. According to Brown and Abeywickrama (2010), noticing
tasks help learners realize the grammatical structures and they are vital as they increase the awareness, but it
is not given importance to this type of task in grammar exams in Anatolian High Schools for the 9 th graders.
Students’ grammatical knowledge is never tested through extended production. Anatolian High schools do not
include any types of questions related to extended production in exams at all. Information gap tasks which are
categorized as ‘extended response’ are never used in exams administered by Anatolian High schools to
measure if students use grammar in communication effectively. To evaluate the exam papers related to
grammar in detail, statistical information about distribution of grammar question types is given below.
3.2. Statistics of General Distribution of Question Types in Grammar Exams in Four Anatolian High
Schools for the 9th Graders
When the table below showing the types of grammar questions is inspected, it is seen that different types of
questions with various numbers, such as gap-filling, multiple-choice, matching, dialogue completion,
discrimination question, noticing or consciousness-raising questions, putting sentences in correct order and
editing mistakes are used while assessing grammar in exams conducted by English teachers in Anatolian High
schools. However, ‘gap-filling questions’ are the most preferred in grammar sections and teachers use ‘gapfilling question type’ while preparing grammar questions. As it is comprehended from the table, there are 69
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‘gap-filling’ as a type of question in total in exam papers and all the teachers include this question type in
their exams. In all exam papers, the analysed blanks are given with the question and students need to fill in
the blanks with the correct answer. In gap-filling question type students are supposed to benefit from their
grammatical knowledge to complete the blanks with the correct answer. Gap-filling questions in all exam
papers focus on both form and meaning. This type of question demonstrates that teachers test grammatical
knowledge based on specific topics covered in curriculum or syllabus.
Table 3. General Distribution of Question Types in Grammar Exams in Anatolian High Schools for the 9 th
Graders
GRAMMAR QUESTION TYPES ASKED IN ENGLISH EXAMS IN FOUR
ANATOLIAN HIGH SCHOOLS FOR 9TH GRADERS
80
70
60
50
40
30
20
10
0

TYPES OF QUESTIONS

As related to the use of gap-filling question type in exams, numerous studies have attempted to explain the
tendency for this type of question. Utari (2013) reported in his study that ‘gap-filling questions’ test students’
grammatical knowledge better as this question type measures students’ knowledge about the topic directly. To
be able to fill in the blanks students need to be aware of the topic. In exam papers, ‘gap-filling questions are
used to test students’ knowledge on grammar. Purpura (2004) also points out that gap-filling questions test the
focus of test-takers on both form and meaning. As an assessment of language principles, 40 exam papers with
‘gap-filling questions’ are valid as they measure what is to be measured and there is a ‘content validity’ with
gap-filling grammar questions in exams. Exam papers related to grammar section’ do not measure any
irrelevant variables. Regarding the content validity which is highly crucial for language assessment, Siddiek
(2010) highlights the importance of content validity of a test and the researcher emphasizes that if a test is
valid, it influences both learning and teaching positively.
In addition to ‘gap-filling question type’, ‘multiple-choice questions are used in grammar sections of the exam
papers analyzed and the total number of this type of question is 24. Even though multiple-choice questions are
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not difficult to conduct and score and generally it is used more in exams compared to other types of questions,
it is not much preferred in grammar questions in these four Anatolian high schools. When the questions are
inspected, exam papers indicate that multiple choice questions are given with two or four options and this
type of question requires students to choose the correct option. It is known that creating distractors in
multiple-choice questions is not easy, but in these exam papers, it is clear to see that test items and distractors
are well-designed in grammar sections in some of the Anatolian high schools, but there is a problem with the
numbers of distractors in one of the schools’ exam papers. That is, the number of distractors in multiplechoice questions is not enough as one question needs to have three-four options and include two-three
distractors, not 1. If a multiple-choice question consists of two options with 1 distractor, it can also affect the
test’s validity negatively and it can be easier for students to select the correct option. As related to it,
Rodriguez (2005) suggests in his article that a multiple-choice question should consist of three options with
two distractors and it is emphasized that increase in distractors influences the test items and score of the test.
Test items in multiple-choice questions are to be well-written in language testing. As Adisutrisno (2008)
mentions that it is important to use multiple-choice question type in tests as it is beneficial for learning
grammar and constructing multiple choice test items is not easy. Creating multiple-choice test items
appropriately is highly crucial in testing grammatical knowledge (Currie & Chiramanee, 2010). In all exam
papers, multiple-choice questions include logical test specifications that are stated to measure and there is a
content validity. This feature of exams increases the validity of grammar questions. In terms of reliability, one
of the exams collected from one Anatolian high school decreases the reliability of the exam as the number of
distractors is not enough; however, there is a test reliability in other exams belonging to three different
Anatolian High school as distractors are well-prepared and test items are distributed well. Specifically, each
test item measures one single objective. There is only one correct answer in all exams and options are
grammatically correct and relevant. It is also possible to see ‘practicality’ in exams.
There are also ‘matching, dialogue-completion, discrimination, editing mistakes, noticing or consciousnessraising and putting sentences in correct order’ question types in grammar section of the exams, but not much
and not in all exams. Some Anatolian high school teachers do not ask any ‘matching’ question types in
exams. Teachers including these questions types in exams generally focus on them with a few questions. In
this point of view, the number of these questions types is very low. ‘Noticing or consciousness-raising
questions are used in only two Anatolian High schools even it is known that ‘noticing questions’ as selected
response type are vital for language testing. As Amirian and Sagedhi (2012) mention, this question type has a
crucial impact on grammar learning, and it needs to be used instead of known question types. In all exams
related to grammar, main question types are gap filling or multiple choice. The lack of other question types
and depending on the same type of questions in exams are big and serious issues.
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In terms of ‘face validity’ of these exam papers it is possible to see this validity as well. The format of the
exams is well-constructed, items are clear, questions measure the students’ knowledge on topic, and they are
related. Time is stated on the exam papers and students are aware of the time set for the exam. When
‘instructions’ are considered, in some of Anatolian high school, teachers give instructions only in English, but
some of them write instructions in English with Turkish explanations in a parenthesis. This situation needs to
be considered by teachers giving instructions with Turkish explanations. Except for it, setting time and stating
it on exam papers impact ‘practicality’ of the exams positively. Scoring is another point that requires to be
evaluated in grammar exam papers. In all exam papers, the points of the questions in grammar sections are
stated and given in a parenthesis. Students can see the points of grammar section in exams; however, in some
exam papers belonging to some Anatolian High schools, the total score of questions in grammar section is
given. It does not state each item’s score in question. In addition, in some Anatolian High schools’ exam
papers in grammar section, the scores in some question types are too high and if the students cannot answer
the question correctly in one part, they lose several points. This situation indicates that scoring in grammar
parts of the exams is different.
All teachers conducting these exams in Anatolian High schools expressed that students have a chance to see
their exam papers after the exam and it is a positive washback that the exams offer to the students and
teachers. Students can get feedback and see their mistakes so that it influences their learning positively. It also
has a washback effect for teachers as teachers can see which parts are problematic for students in exams.
Bailey (1996) calls our attention to the importance of washback in testing and he states that a test has a
washback effect on both learners and teachers.
3.3. Statistics of Types of Questions in X1 Anatolian High School
There are 18 gap fillings, nine multiple-choices, one discrimination, one editing mistake and one dialogue
completion as types of grammar questions in total in X1 Anatolian High school.

Table 4. Question Types in X1 Anatolian High School
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Types of Grammar Exam Questions in X1 Anatolian High School for 9th Graders

Gap-Filling Questions

Multiple-Choice Questions

Dialogue-Completion Questions

Editing Mistakes

Discrimination Questions

3.4. Statistics of Types of Questions in X2 Anatolian High School
There are 23 gap-filling questions, three multiple-choice questions, three putting grammatically
correct sentences in order questions, one discrimination question, four noticing or consciousness-raising
questions and one dialogue completion question types in grammar sections of exams in X2 Anatolian High
school.
Table 5. Question Types in X2 Anatolian High School
Types of Grammar Exam Questions in X2 Anatolian High School for 9th Graders

Gap-Filling Questions

Multiple-Choice Questions

Putting Sentences in Correct Order Questions

Discrimination Questions

Noticing or Consciousness-Raising Questions

Dialogue-Completion Questions

3.5. Statistics of Types of Questions in X3 Anatolian High School
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Table 6 on X3 Anatolian High school includes 16 gap-filling questions, six multiple-choice questions, two
matching questions, one editing mistake question, one putting sentences in correct order question and one
noticing or consciousness-raising question types.
Table 6. Question Types in X3 Anatolian High School

Types of Grammar Exam Questions in X3 Anatolian High School for 9th Graders

Gap-Filling Questions

Multiple-Choice Questions

Matching Questions

Editing Mistakes

Putting Sentences in Correct Order Questions

Noticing or Consciousness-Raising Questions

3.6. Statistics of Types of Questions in X4 Anatolian High School
There are 12 gap-fillings, six multiple-choices, two editing mistakes, three dialogue completions and one
matching as types of questions in exams in total in X4 Anatolian High school.
Table 7. Question Types in X4 Anatolian High School
Types of Grammar Exam Questions in X4 Anatolian High School for 9th Graders

Gap-Filling Questions

Multiple-Choice Questions

Dialogue-Completion Questions

Matching Questions

Editing Mistakes

4. Discussion and Suggestions
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Regarding the findings, there are some points that need to be taken into consideration in grammar exams.
While assessing grammar, question types should vary, and teachers should not be stuck to the same types of
questions in exams. There are many types of questions to measure students’ grammatical knowledge and
except for gap-filling and multiple-choice questions, more importance should also be given to types of
noticing questions, short answers, matching questions, discrimination, putting sentences in correct order.
These types of questions can also be asked in grammar exams. Students’ grammatical knowledge can be
evaluated by providing extended production tasks. Using various types of questions in each exam can be
better for both students and teachers so that teachers can measure the practicality of the exams better with
these types of questions they prepare. As Fatemipour and Hemmati (2015) argue that consciousness-raising
questions are essential in grammar learning and these questions increase the awareness of learners. Similarly,
Amirian and Abbasi (2014) emphasize the importance of consciousness-raising questions for testing grammar
and they point out that this question type has a great influence on testing learner’s grammatical knowledge.
Using different types of questions can be better for assessing grammar.
These findings support the idea that multiple-choice questions in grammar exams are required to be well
prepared. In terms of options or items there should be four options and three of them need to be distractors. It
should be paid more attention to distractor efficiency while preparing multiple-choice questions in testing
grammar in exams. Distractor efficiency is one of the essential principles of testing. In this regard, Toksöz
and Ertunç (2017) mention in their research that multiple-choice question type in testing grammar has a high
value in terms of test items with its distractors, item facility, item discrimination and preparing not welldesigned distractors and lack of distractors influence the value of the test. They highlight the importance of
distractor efficiency with test items in their studies.
The findings suggest that instructions in grammar exams should be only English. There should not be any
Turkish instructions as it is a language exam. As related to it, Sert (2008) explains in her article that
instructions written in English are crucial for language learners and English medium instruction is effective in
learning language. Regarding measuring grammar as a language component, instructions in exam questions
related to grammar part conducted in Anatolian high schools should be evaluated and the purpose should be to
test students’ language learning.
Scoring is highly vital for testing and writing only total score for questions is not enough. In terms of scoring,
the total scores of questions need to be given by stating each item’s point in questions and the value of each
item in questions should not be scored with more than 1 point because losing a point might affect the
students’ success in exams negatively. That is why, it should be focused on scoring while preparing items of
the questions in exams more carefully.
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Overall, these suggestions above are important issues for future research and they clearly represent that
necessary attempts to develop assessment of grammar are required. Improvement in grammar assessment
should be based on using grammar in communication efficiently and exams testing students’ grammatical
knowledge should be prepared accordingly.
5. Conclusion
In this investigation, the aim was to assess grammar questions prepared and administered by Anatolian High
school teachers for the ninth graders. The findings clearly indicate that there are both positive and negative
washback of exams and the most obvious finding to emerge from this study is that multiple-choice questions
are important for testing grammar and preparing these questions with appropriate distractors requires some
principles.
The result of this investigation has shown the importance of asking different question types in exams. This
study has found that generally, teachers try to ask similar types of questions in exams and some types of
questions are in limited numbers. This finding enhances our understanding of positive effect of using different
types of questions in assessing grammar. The way of giving English instructions with Turkish and scoring
were identified by this study and the findings point out that contributions of instructions and scoring to the
assessment of grammar beneficially are not ignored. English instructions are necessary for testing students’
language. It should be more focused on instruction in exams for further studies.
Overall, this study strengthens the idea that assessing grammar through exams is vital for students and these
points mentioned above need to be taken into consideration while preparing grammar questions. These
findings will help teachers in terms of creating exam questions for testing students’ knowledge and they will
serve a base for future studies.
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ÖZET
İngilizce öğrenmek çok önemlidir, çünkü İngilizce, uluslararası bir dildir ve herkesin hayatında önemli bir rol
oynar. Dünyaya açılan kapı görevi görür. Eğitim, öğrencilerin hem bilgi edinmelerini, hem de yaratıcı
düşünme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretimi ve
öğrenimi için yenilikçi bir yöntem olarak TRIZ uygulamasının öğrencilere.
Anahtar kelimeler: TRIZ, TRIZ Metodolojisi, TRIZ İlkeleri, ingilizce Öğretimi, Okuma ve Yazma
Becerileri, İnovasyon Eğitimi, Sorun Çözme.
TRIZ AS AN INNOVATİVE METHOD İN ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG
ABSTRACT
Learning English is critical because English is an international language, and it plays a significant role in
everyone's life. English serves as the gateway to the world. Education is a tool that allows students to both
gain information and improves their ability to think creatively. The purpose of this study is to investigate the
benefits of TRIZ implementation as an innovative method for foreign language teaching and learning.
Keywords: TRIZ, TRIZ Methodology, TRIZ Principles, English Language Teaching, Reading and Writing
Skills, Innovation Education, problem-solving.
1. Introduction
English is a global language, and increasingly more people are learning it. As English is an international
language, it is integrated into the education system in many countries. For example, Turkey is officially a
monolingual country, but English is considered a unique, additional language (Doğançay-Aktuna, 1998).
Indeed, the English language is widely used in many parts of life, and therefore it is taught as a foreign
language in schools all over the world at the early stages (Broughton et al, 2003). Oliver (2016) stated that
delivering English as a foreign language successfully requires using various methods and techniques. In fact,
a range of different teaching methods has been developed by many professors and researchers for over a
century. Teaching the English language is a never-ending process that requires constant improvement in order
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to be successful. Prior to this century, the methodologies of language teaching varied between two
approaches; the first approach focused on using language for communication, while the second approach
focused on analyzing language techniques, including learning grammatical rules (Matus, 2011).
The English language is one's gate into the world. Interacting with others depends on understanding each
other and expressing ourselves (Çaycı, 2006); this requires us to develop our language skills (writing,
speaking, reading, and listening). These skills interact with each other, and we can learn them through
education. Although listening and speaking skills can be acquired outside of school, reading and writing skills
are usually obtained through formal education (Yaşar, 2007). According to Sadiku (2015), reading and
writing are two skills that are intimately linked; they are essential skills through which learners are able to
interact and communicate effectively. It is important that learners are given an opportunity to improve their
reading and writing skills through gradual exposure to more challenging reading materials and writing tasks.
Cheng & Matthews (2016) emphasized that reading skills are crucial for strengthening other language skills,
such as writing. Writing is a narrative skill acquired through formal education, and it is linked to reading
skills (MoNE., 2019). Indeed, a variety of thought processes are considered as part of the skills of writing
because it strengthens learners' mental abilities, for example thinking development, language effectiveness,
and communication. Therefore, improving students' writing and reading skills should be a key component of
English language learning. In order to achieve these goals, innovative learning methods by use of the teacher
and students are vital. There are many different teaching techniques for learning English language skills, and
these methods and tools are constantly built upon. Although the techniques of teaching a foreign language are
constantly evolving, the key aim for all methods is to improve the learners’ skills. There are different
purposes of education, which include a social purpose, cultural purpose, vocational purpose, moral purpose,
and intellectual purpose. For example, in terms of intellectual purpose, teachers aim to help students learn,
think and research creatively to become distinct problem solvers. Although we are in the 21st century,
individuals still struggle to solve complex problems. Teachers and community leaders ask questions such as
“How can we teach children to be creative, innovative and improve their thinking process so they will become
creative members of society?”. The goal of education is not only to provide the learners with information but
also to develop their capacity for creative thinking and awareness of ever-advancing information. Researchers
have analyzed the most effective teaching methods, however, only a few of these studies investigate the use of
TRIZ in English language teaching (Gadd, 2019). Between 1994 and1995, the first programs of TRIZ were
introduced in Western European and US universities. Over time, these programs of TRIZ disappeared in some
universities, remained in others, and developed further in some. By the end of 2013, TRIZ was included in
educational programs in various degree subjects in over 120 universities globally (Wits, Tom, & Valeri,
2010). Although some of these education programs consisted of only 8 hours lessons, students were given an
opportunity to learn about the basic principles and usefulness of TRIZ. TRIZ is a powerful methodology that
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helps learners to tackle problems by inventing innovative solutions (Gadd, 2019). Kaplan (1996) stated that
the use of TRIZ influences the neural networks within the brain, allowing individuals to become more
inventive and approach issues from distinctive points. Vincent (2000) suggests that the TRIZ method
develops learners’ creative abilities in solving problems faced in their studies; the TRIZ method aims to make
innovation a systematic process by using a set of creative principles and strategies. Therefore, implementing
TRIZ methods in English language teaching could increase learners’ ability to solve any problem.
2. The Place of Innovation in English Language Teaching
Innovation education is a type of modern education pattern through which learners become independent,
creative, and professional (Anusca Ferrari, 2009). Johnson (2019) found that teaching students using
innovative and creative methods helps to develop their capabilities and makes them more creative in using
their knowledge and skills. This implementation of innovative methods – such as TRIZ – consists of teaching
students how to solve problems in a structured manner. TRIZ has a structured methodology for solving
problems creatively in all fields and our society (Cerit, 2014). TRIZ is an innovative method based on many
tools including brainstorming, mind mapping, morphological analysis, and lateral thinking. These tools help
learners to both understand and solve the problem (Gadd, 2011). Therefore, the use of TRIZ in education
helps learners to generate better ideas and helps teachers use creative and innovative teaching methods.
Learners constantly face problems throughout their education and through life, and they need to solve them
constantly. Often, there are certain methods for solving problems, which individuals follow in a specific
context. However, learners may sometimes face new challenges for which they must devise their own
solutions. According to Astronomy (2013), problem-solving is a cognitive process in which one must
determine the problem and then discover a solution to that problem. There are various problem-solving
techniques and methods; one of these is the TRIZ method. TRIZ was built on the idea that "there are universal
principles of invention that are the fundamental of creative innovation that develops technology" (Jani, 2013,
p.83). Sire, Haeffel, and Dubois (2012) noted that the TRIZ methodology engages students and helps them
solve problems by allowing them to look for the knowledge they need. As a result, the TRIZ method
implementation in education aids learners in solving their problems and challenges using new techniques.
3. What is TRIZ?
TRIZ is a Russian theory that was developed in 1946 by Genrich Altshuller and his colleague in the
‘Inventions Inspection’. It is an abbreviation of the Russian phrase ‘Teoriya Resheniya Izobretatelskikh
Zadatch’, which is translated into English as the ‘Theory of Inventive Problem Solving’ (Barry, Domb, &
Slocum, 2010). TRIZ is often considered as a methodology for creative problem solving; one which aims to
promote ideas and increase creativity. Oliver Mayer (2015) stated that TRIZ is a systematic approach through
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--167--

21- 22/02/2022

which learners can understand and define challenging problems; its goal is to bring learners out of the usual
education pattern. Nakagawa (2010) witnessed the benefits of implementing TRIZ methods in engineering
and believed that it could enhance both learning and teaching in other subjects. Thus, he called for the
introduction of TRIZ methods at the elementary, middle, and higher levels of education. TRIZ does not work
only by helping learners to find solutions to specific problems, but it contributes to making the minds of
learners more flexible and creative (Kaplan, 1996).
3.1. TRIZ Methodology
The TRIZ method draws upon analytical tools that are important to solving problems. These tools are based
on knowledge which is important for system transformation and its theoretical basis. The aim of using the
TRIZ method is to identify the best solution to a problem. Further, the TRIZ methodology can be integrated
with other, more traditional methods in order to solve problems more effectively (Nebati, 2019)
3.2. Contradiction and TRIZ Principles
Montecchi & Russo (2015) argued that TRIZ recognizes two types of contradiction: physical – relating to
contradictory characteristics within the system – and technical – relating to subsystems in the system having
contradictory requirements. Problems that include contradictions can be solved in one of two ways; firstly, by
making tradeoffs, and secondly by reframing the objectives in the form of the contradiction and using this to
overcome the contradiction. TRIZ attempts to eliminate the contradictions instead of making tradeoffs
(Albers, 2011). Altshuller discovered 40 ‘Inventive Principles’ (IPs) in TRIZ. These principles help
individuals along the path of solving a problem or any technical contradictions; for example, from breaking
down the problem (principle 1. Segmentation) to considering feedback Figure 2 TRIZ process of innovation
with its assigned methods (principle 23. Feedback).
3.3. English Language Teaching and TRIZ
Being an effective teacher means the ability to bring a creative nature to teaching. Fisher (2004) states that
creativity is an important element in education because it can improve the learners’ outcomes. In language
teaching, Maley (1997) emphasized that using a variety of different literary and non-literary tools can elicit
creative thinking and increase one’s ability to make a creative connection. TRIZ is a teaching method that is
based on data, logic, research; TRIZ helps learners to think clearly and to generate innovative ideas (Gadd K.,
2014).
4. CONCLUSION
1- Education is derived from the Latin word “Educare” which means to bring up, develop, and shape an
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individual’s innovation and capability (Thorndike, 2006). Education should train individuals to be more
quick, determined, and innovative with their thinking (Martin Luther King Jr., 1947). Therefore, it is essential
to integrate innovative methods of teaching into education. Sanrach (2019) argued that integrating innovative
methods help learners to understand the lesson content better and develops their learning skills.
2- TRIZ was first used in education in engineering and later in other subjects, for example, business, and
science schools’ programs in order to increase creativity and innovation in the classroom. Lipman (2003)
argued that education needed a reformation because its aim did not satisfy the mission of preparing students
for life in the knowledge society. Using TRIZ in education can help overcome this barrier and reform existing
methods. This integration of TRIZ can be achieved either by teaching: TRIZ as a separate subject or
integrating the TRIZ method in other subjects.
3- TRIZ as an innovative method is useful for teaching the English language. Teachers should be encouraged
to use a variety of teaching methods to fulfill the needs of their students, and they should be flexible in their
application of diverse methodologies and approaches in the classroom. Also, there is a strong need for
teachers to encourage students to work in groups more because it helps them to learn from one another and
enhance their communication skills. TRIZ implications for teaching and learning suggest that teachers can
constantly adapt and reformulate their teaching materials in order to lead the learners to higher achievements.
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ÖZET
Bilim ve düşünce tarihine bakıldığında matematik ile felsefenin iç içe gelişen disiplinler olduğu görülebilir.
Felsefe tarihinde Tales, Öklit, Pisagor, Descartes, Leibniz, Kant gibi birçok filozofun aslında iyi birer
matematikçi olması matematik ile felsefe arasındaki ilişkinin gücünü anlamak açısından önemlidir. Bu ilişkiyi
ünlü matematikçi Frege şöyle ifade etmiştir; Felsefe bilmeyen bir matematikçi yarım bir matematikçidir,
matematik bilmeyen filozof ise yarım bir filozoftur. Matematik ile felsefe arasındaki ilişki modern döneme
gelindiğinde ilginç bir şekilde birbirinden uzaklaşmıştır. Günümüzde ise matematik öğretiminde bu ilişki
nerdeyse bütünüyle göz ardı edilmiştir. Oysa çeşitli felsefi unsurlarla desteklenecek bir matematik öğretimi,
öğrencilerin bu dersteki başarısını belli oranda arttırabilir. Bu araştırmada matematik öğretiminin verimliliğini
arttırmak amacıyla felsefeden nasıl yararlanılacağına ilişkin bazı öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Öncelikle matematik öğretiminin önemli ayaklarından biri olan öğretmenlere yönelik olarak lisans eğitiminde
felsefeye ilişkin dersler yoğunlaştırılabilir. Oysa günümüzde sadece bazı üniversitelerde seçmeli olarak
matematik felsefesi dersi verilmektedir. Üniversite eğitiminde azda olsa felsefeyi gündemine alan öğretmen
adayları bireysel anlamda çeşitli okumalarla felsefi bilgilerini zenginleştirmelidirler. Felsefi birikimini
güçlendiren matematik öğretmenleri bunu sınıfta çeşitli yöntem ve tekniklerle öğrencilere yansıtmalıdır. Yani
sınıfta bazı etkinlik, soru ve uygulamalarla felsefi bir iklim oluşturulabilir. Bu iklimin oluşması için
öğretmenler, “çocuklar için felsefe” hareketinden yararlanabilir. Bu anlamda öğretmenler, öğrencilere çeşitli
kitap ve film tavsiyesinde bulunmalıdır. Matematik öğretiminde felsefenin desteği için ayrıca ders
programının içeriği de önemlidir. Bugün matematik programına bakıldığında herhangi bir felsefi unsurun
olmadığı rahatlıkla görülebilir. Bununla ilişkili olarak günümüzde okutulan matematik ders kitapları felsefi
içerik açısından oldukça fakir ve sade bir durumdadır. Oysa ders kitapları felsefe tarihindeki kısa bazı
sorularla, tartışmalarla, hikâyelerle ve meşhur sözlerle yeniden düzenlenebilir. Bu öneri ve tavsiyeler ışığında
yeniden organize edilen bir öğretim matematik başarısını arttırabilir.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, çeşitli öneriler, matematik öğretimi, öğretmen
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THE IMPORTANCE OF SUPPORTING MATHEMATICS EDUCATION WITH THE HELP OF
PHILOSOPHY
ABSTRACT
Looking at the history of science and thought, it can be seen that mathematics and philosophy are disciplines
that develop intertwined. The fact that many philosophers such as Tales, Euclid, Pythagoras, Descartes,
Leibniz, and Kant are actually good mathematicians in the history of philosophy is important in terms of
understanding the power of the relationship between mathematics and philosophy. The famous mathematician
Frege expressed this relationship as follows; A mathematician who does not know philosophy is half a
mathematician, and a philosopher who does not know mathematics is half a philosopher. The relationship
between mathematics and philosophy has interestingly diverged in the modern period. Today, this relationship
has been almost completely ignored in mathematics teaching. However, a mathematics education that will be
supported by various philosophical elements can increase the success of the students in this course to a certain
extent. In this research, some suggestions have been tried to be put forward on how to benefit from
philosophy in order to increase the efficiency of mathematics teaching. First of all, for teachers, one of the
important pillars of mathematics teaching, courses on philosophy can be intensified in undergraduate
education. However, today, only some universities offer philosophy of mathematics as an elective course.
Pre-service teachers who take philosophy into their agenda in university education, at least, should enrich
their philosophical knowledge with individual readings. Mathematics teachers who strengthen their
philosophical background should reflect this to their students in the classroom with various methods and
techniques. In other words, a philosophical climate can be created in the classroom with some activities,
questions and practices. In order to create this climate, teachers can benefit from the "philosophy for children"
movement. In this sense, teachers should recommend various books and movies to students. The content of
the curriculum is also important for the support of philosophy in teaching mathematics. Looking at the
mathematics program today, it can easily be seen that there is no philosophical element. In relation to this, the
mathematics textbooks taught today are quite poor and plain in terms of philosophical content. Whereas,
textbooks can be rearranged with some short questions, discussions, stories and famous sayings from the
history of philosophy. A reorganized teaching in the light of these suggestions and recommendations can
increase mathematics achievement.
Keywords: Philosophy, various suggestions, mathematics teaching, teacher
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ÖZET
Matematik dersinin doğasındaki önemli özelliklerden bir tanesi de dersin sahip olduğu mantıksal düzendir.
Yani matematiksel konular rastgele değil aksine belli bir mantıksal zorunluluğa uygun olarak sıralanmaktadır.
Çünkü matematikte, tıpkı mantık ilminde olduğu gibi A bilinmeden B’ye ve B bilinmeden C’ye ulaşılamaz.
Bu nedenle matematik öğretiminin amaçlarına ulaşabilmek için bu dersteki konuların sıralaması belli bir
mantıksal düzene uygun olmalıdır. Mantıksal sıralamaya uygun olmayan matematik konularının hem
anlatımında hem de anlaşılmasında çeşitli zorluklar oluşabilir. Bu araştırmada ortaokul yedinci sınıf
matematik programındaki konu sıralamasının mantıksal yapıya uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bunun
için 2021-2022 matematik dersi ünitelendirilmiş yıllık plan incelenmiştir. İnceleme sonunda yedinci sınıfta 11
tane konunun olduğu görülmüştür. Bu konular sırasıyla; tam sayılar, rasyonel sayılar, cebirsel ifadeler,
denklemler, oran-orantı, yüzdeler, açılar, çokgenler, çember ve daire, veri analizi ile cisimlerin farklı
yönlerden görünümü şeklindedir. Bunlardan ilk altı konu işlem ve cebir alanına ait olduğu görülmüştür. Son
beş konu ise genel anlamda geometri alanına aittir. Konu sıralamasına bakıldığında ilk altı konunun işlem
becerisi ve cebirsel öğrenmenin genel sıralamasına uygun olduğu söylenebilir. Çünkü tamsayılardan
denklemlere oradan da oran-orantı ve yüzdelere doğru ilerleyen sıralamada bir önceki konu sonraki konunun
iyi anlaşılması için adeta zorunluluk göstermektedir. Burada elde edilen bilgi ve işlem becerisiyle öğrenciler
geometri öğrenme alanına çok daha rahat girebilir. Geometrik konuların sıralamasının da genel anlamda
mantıksal yapıya uygun olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre yedinci sınıf matematik konuların genel
anlamda belli bir mantıksal sıralamaya uygun olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu sıralama biçimi matematik
dersindeki başarıyı arttırabilecek faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yedinci sınıf, matematik konuları, mantıksal sıralama
EXAMINATION OF THE SUITABILITY OF THE SUBJECTS IN SEVENTH-GRADE
MATHEMATICS PROGRAM WITH LOGICAL ORDER
ABSTRACT
One of the important features in the nature of the mathematics course is the logical order of the course. In
other words, mathematical subjects are not randomly ordered, on the contrary, they are ordered according to a
certain logical necessity. Because in mathematics, just as in logic, B cannot be reached without knowing A
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--173--

21- 22/02/2022

and C cannot be reached without knowing B. For this reason, in order to achieve the objectives of
mathematics teaching, the order of the subjects in this course should be in accordance with a certain logical
order. Various difficulties may occur in both the explanation and understanding of mathematical topics that
are not suitable for logical ordering. In this study, it was examined whether the subject order in the secondary
school seventh grade mathematics program is suitable for the logical structure. For this, the 2021-2022
mathematics course united annual plan was examined. At the end of the examination, it was seen that there
were 11 subjects in the seventh grade. These topics are respectively; integers, rational numbers, algebraic
expressions, equations, ratio-proportionality, percentages, angles, polygons, circle and circle, data analysis
and views of objects from different directions. It was seen that the first six subjects belong to the field of
computation and algebra. The last five subjects belong to the field of geometry in general. Considering the
subject order, it can be said that the first six subjects are suitable for the general order of processing skills and
algebraic learning. Because, in the order that progresses from integers to equations and from there to ratioproportionality and percentages, the previous topic is almost a necessity for a good understanding of the next
topic. With the knowledge and processing skills obtained here, students can enter the field of geometry
learning much more easily. It is seen that the order of geometrical subjects is in accordance with the logical
structure in general. According to these findings, it can be easily said that seventh grade mathematics subjects
are suitable for a certain logical order in general. This sorting style can be considered as one of the factors that
can increase the success in the mathematics course.
Keywords: Seventh grade, math topics, logical ordering
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ÖZET
Çalışmada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2016
sonrasında kurumsal sürdürülebilirlik (KS) faaliyetlerinin finansal performans (FP) üzerindeki etkisini
inceleyen çalışmaların sistematik bir şekilde ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hem ulusal
hem de uluslararası literatürde yapılmış önemli çalışmalar içerisinden 47 tanesi değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda, KS faaliyetlerinin FP üzerindeki etkisinde genel bir fikir birliğinin halen daha
olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalarda odak noktasının etki
mekanizmalarının ortaya çıkarılmasına doğru kaydığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın, KS faaliyetlerinin
FP üzerindeki etkisi üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Finansal Performans, Sistematik İnceleme
A SYSTEMATIC REVIEW OF STUDIES ON THE EFFECT OF CORPORATE SUSTAINABILITY
ACTIVITIES ON FINANCIAL PERFORMANCE
ABSTRACT
The purpose of this study is to systematically focus on the studies that examine the impact of corporate
sustainability (CS) activities on financial performance (FP), after the United Nations Sustainable
Development Goals (SDG) entered into force on 1 st of January 2016. For this purpose, 47 of the important
studies in both national and international literature were evaluated. As a result of this evaluation, it was seen
that there is still no general consensus on the impact of CS activities on FP. Moreover, it was concluded that
the studies were especially directed towards the determination of the variables that have a mediating role.
Additionally, it was concluded that the focus of recent studies tended to reveal the mechanisms of action. It
can be thought that this study will be a guide for future studies on the impact of CS activities on FP.
Keywords: Corporate Sustainability, Financial Performance, Systematic Review
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1. GİRİŞ
Kurumsal sürdürülebilirliğin, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal hayırseverlik, kurumsal sosyal duyarlılık
vb. ifadelerle benzer şekilde ele alınarak çok uzun yıllardır bilimsel çalışmalarda tartışıldığını söylemek
mümkündür (Wartick ve Cochran, 1985; Kotler ve Lee, 2005). Bu kavramlar yıllarca birbirinin yerine
kullanılmış olsalar bile 2000’li yılların başlarından itibaren işletme faaliyetleriyle uyumlu, “iyi” sosyal ve
“iyi” çevresel uygulamalar anlayışına doğru stratejik bir yönelim göstermişler (Bansal ve Song, 2017) ve
ekonomik refah, sosyal bütünlük ve çevresel sorumluluğu dengeleme üzerine kurulmuşlardır (Montiel, 2008).
Genel olarak, KS, ticari faaliyetlere ve paydaşlarla etkileşimlere sosyal ve çevresel kaygıların dahil edildiğini
gösteren–tanım gereği gönüllü–firma faaliyetleri şeklinde tanımlanmaktadır (van Marrewijk, 2003).
Tanımdan da anlaşılacağı üzere KS uygulamalarının “gönüllülük” esasına dayalı olduğu söylenebilir. Bu
nedenle gönüllü olarak uygulanan KS faaliyetlerinin firma performansı üzerindeki etkisi her zaman ilgi
duyulan bir alan olmuştur. Bilimsel çalışmalardaki ilginin yanı sıra Birleşmiş Milletler’in liderliğinde 1980
yılından itibaren sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında birçok toplantı gerçekleştirilmiştir.
Bunların içerisindeki en önemli olanı en geniş çerçevenin oluşturulduğu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesi’dir. Eylül 2015’te, New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleştirilen zirvede
belirlenen SKH, ekonomik büyümeyi sürdürmenin yanı sıra, kapsayıcı büyüme ve eşgüdümlü ekonomik,
sosyal ve çevresel kalkınmayı içeren sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya koymaktadır (Shi vd., 2019).
Dolayısıyla SKH, sosyal, ekonomik ve çevresel hedefleri bütünleştiren ve hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkeler için hedefler içeren evrensel bir gündeme doğru ilerlemek için önemli bir fırsat oluşturmaktadır
(Hajer vd., 2015).
Bu açıklamalar ışığında çalışma kapsamında KS faaliyetlerinin FP üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir sonraki bölümünde değerlendirilen geçmiş çalışmaların
seçimindeki kısıtlamalar ve örneklem aşamalarından bahsedildikten sonra seçilen çalışmalara ait detaylı
bilgiler sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise genel hatlarıyla değerlendirme sonuçları ve kısa önerilere yer
verilmiştir. Bu çalışmanın, KS faaliyetlerinin FP üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan gelecek çalışmalar
için yol gösterici olması beklenmektedir.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
2.1. Örneklem
Yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2016 olan SKH gerek makro gerekse mikro düzeyde en kapsamlı yol haritası
sunma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple 2016 ve sonrasında yapılan önemli çalışmalar değerlendirilmiştir.
FP’nin ölçümünde en sık kullanılan ölçümler finansal oranlardır. Geçmiş çalışmalarda, muhasebe temelli
ölçümlerin genellikle firmanın geçmiş performansını ölçmede faydalı olduğu, buna karşın piyasa temelli
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ölçümlerin ise gelecekte beklenen performansın bir göstergesi olarak ele alınabileceği vurgulanmıştır
(Hoskisson, Johnson ve Moesel, 1994; Cordeiro ve Sarkis, 1997; Peloza, 2009). Bununla birlikte, muhasebe
temelli ölçümlerin yöneticiler tarafından manipüle edilmeye müsait olması (Cordeiro ve Sarkis, 1997) ve
piyasa temelli ölçümlerin, muhasebe temelli ölçümlere göre KS faaliyetlerindeki değişikliklere daha duyarlı
olması (Galant ve Cadez, 2017; Hasan, Singh ve Kashiramka, 2021) sebepleriyle piyasa temelli ölçümlerin
kullanıldığı çalışmaların incelenmesine karar verilmiştir. KS faaliyetlerinin ölçümü için ise herhangi bir
kısıtlama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu kısıtlar altında toplam 47 adet çalışma sistematik bir biçimde
incelenmiştir.
2.2. Çalışmaların Değerlendirilmesi
Bu bölümde Web of Science (WoS) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) çatısı altında hizmet veren Dergipark veri tabanlarında
2016 yılı ve sonrasında yayınlanan çalışmalar ele alınmıştır. İncelenen çalışmalara ilişkin bilgiler aşağıda
detaylı olarak sunulmuştur.
Tablo 2.1. 2016 ve Sonrasında Doğrudan Etkileri İnceleyen Bazı Çalışmalar

Çalışma
Chen, Ong ve
Hsu (2016)
Çelik,
Zeytinoğlu ve
Akarım
(2016)
DaszynskaZygadlo,
Slonski ve
Zawadzki
(2016)
Ding, Ferreira
Wongchoti
(2016)
Gherghina ve
Vintilă (2016)

FP

KS Ölçümü

Tobin Q

İçerik Analizi

PD/DD (Piyasa
Değeri/Defter
Değeri)

Eğer firma ilgili yılda KS
raporu yayınladıysa “1”,
yayınlamadıysa “0” şeklinde
kukla değişken

Panel Regresyon
Nötr Etkili
Analizi

Tobin Q, F/K
(Fiyat/Kazanç)
oranı

KS Veritabanı

Çoklu
Regresyon
Analizi

Tobin Q

İçerik Analizi

Panel Regresyon Boyutlara Göre
Analizi
Karma Etkili

Endüstriye göre
düzeltilmiş Tobin
Q

İçerik Analizi

Kang,
Germann ve Tobin Q
Grewal (2016)
Nollet, Filis
ve
Mitrokostas
(2016)
www.isarconference.org

Hisse senedi
getirisi

Yöntem
Hiyerarşik
Regresyon
Analizi

KS Veritabanı

KS Veritabanı

Çoklu
Regresyon
Analizi
Dengesiz Panel
Vektör
Otoregresif
Modeller

Boyutlara Göre
Karma Etkili

Boyutlara Göre
Karma Etkili

Boyutlara Göre
Karma Etkili

Pozitif Etkili

Panel Regresyon
Nötr Etkili
Analizi
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RodriguezFernandez
(2016)

Tobin Q

İçerik Analizi

Çoklu
Regresyon
Analizi

Altınay vd.
(2017)

HBK (Hisse
Başına Kazanç),
F/K oranı, hisse
senedi getirisi

KS Veritabanı

Panel Regresyon Boyutlara Göre
Analizi
Karma Etkili

Bilgi Yok

Yumuşak
Geçişli Panel
Regresyon
Analizi

Chen ve Lee
(2017)

Tobin Q

Nötr Etkili

KS'ye yapılan
yatırım, değer geçiş
eşiğini aşana kadar
Nötr Etkili

Tablo 2.1. 2016 ve Sonrasında Doğrudan Etkileri İnceleyen Bazı Çalışmalar (Devamı)

Çalışma

FP
F/K oranı, Tobin
Ching, Gerab
Q, PD (Piyasa
ve Toste (2017)
Değeri)
Ortalama Tobin
Goel ve Misra Q, ortalama F/K
(2017)
oranı, ortalama
PD/DD
Kuzey ve Uyar
(2017)

Tobin Q

Nekhili vd.
(2017)

Tobin Q

Theodoulidis
vd. (2017)

Tobin Q

Ting ve Yin
(2017)

Endüstriye göre
düzeltilmiş Tobin
Q

Bodhanwala ve
Bodhanwala
(2018)

HBK

Düzer ve Önce
(2018)

PD/DD, F/K
oranı

Gündüz (2018)

Log Tobin Q, log
PD/DD

Jung vd. (2018)

PD/Toplam
Aktifler
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KS Ölçümü
İçerik Analizi

İçerik Analizi

Yöntem
Çoklu
Regresyon
Analizi
Çoklu
Regresyon
Analizi

Eğer firma ilgili yılda KS
Çoklu
raporu yayınladıysa “1”,
Regresyon
yayınlamadıysa “0” şeklinde
Analizi
kukla değişken
Dinamik Panel
İçerik Analizi
Regresyon
Analizi
Panel
İçerik Analizi
Regresyon
Analizi
Çoklu
İçerik Analizi
Regresyon
Analizi
Panel
KS Veritabanı
Regresyon
Analizi
Panel
İçerik Analizi
Regresyon
Analizi
İlgili yılda eğer firma
Panel
endekse dahil olduysa “1”,
Regresyon
olmadıysa “0” şeklinde
Analizi
kukla değişken
Dengesiz Panel
KS Veritabanı
Regresyon
Analizi

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--178--

Sonuç
Nötr Etkili
Boyutlara Göre
Karma Etkili

Pozitif Etkili

Pozitif Etkili
Boyutlara Göre
Karma Etkili
Boyutlara Göre
Karma Etkili
Pozitif Etkili
Nötr Etkili

Nötr Etkili

Pozitif Etkili
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Tablo 2.1. 2016 ve Sonrasında Doğrudan Etkileri İnceleyen Bazı Çalışmalar (Devamı)

Çalışma
Kim ve Kim
(2018)
Laskar (2018)

FP
Tobin Q,
piyasaya
uyarlanmış hisse
senedi getirisi

KS Ölçümü
Eğer firma ilgili yılda KS
raporu yayınladıysa “1”,
yayınlamadıysa “0”
şeklinde kukla değişken

PD/DD

İçerik Analizi

Laskar ve Maji
PD/DD
(2018)
Mohammadi
HBK
vd. (2018)
Abughniem, Al
Aishat ve
Tobin Q
Hamdan (2019)
Hisse senedi
Adegbite vd.
fiyatlarındaki
(2019)
yıllık değişim
PD/DD, Tobin Q,
Chowdhury vd.
MVA (Piyasa
(2019)
Katma Değeri)
Tanç (2019)

Xie vd. (2019)

F/K oranı

Tobin Q

İçerik Analizi
İçerik Analizi

Yöntem

Sonuç

Çoklu Regresyon
Analizi

Pozitif Etkili

İkili Lojistik
Pozitif Etkili
Regresyon Analizi
Panel Regresyon
Pozitif Etki
Analizi
Genelleştirilmiş
Nötr Etkili
Momentler Metodu

Bilgi Yok

Çoklu Regresyon
Analizi

KS Veritabanı

Genelleştirilmiş
Kübik Etkili
Momentler Metodu

İçerik Analizi

Panel Regresyon
Analizi (Sabit
Etkili) ve GMM

Boyutlara Göre
Karma Etkili

Eğer firma ilgili yılda KS
raporu yayınladıysa “1”,
yayınlamadıysa “0”
şeklinde kukla değişken

Basit Regresyon
Analizi

Nötr Etkili

KS Veritabanı

(1) Non-parametrik
Regresyon
Boyutlara Göre
(Kernel)
Karma Etkili
(2) Havuzlanmış
En Küçük Kareler

Negatif Etkili

Tablo 2.1. 2016 ve Sonrasında Doğrudan Etkileri İnceleyen Bazı Çalışmalar (Devamı)

Çalışma
Ates (2020)

Awaysheh vd.
(2020)

FP
Hisse senedi
fiyatı

KS Ölçümü
Firmaların XUSRD
endeksinde yer alma
sürelerine göre
sınıflandırma

Tobin Q

KS Veritabanı

Tobin Q

KS Veritabanı

Tobin Q

Firmanın bağışlar,
sponsorluklar, burslar vb.
için yaptığı harcamalar*

Lee vd. (2020)

Tobin Q

İçerik Analizi

Noor vd.

Tobin Q

İçerik Analizi

Buallay vd.
(2020)
Karim, Manab
ve Ismail
(2020)
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Yöntem

Sonuç

Panel Regresyon
Analizi

Negatif Etkili

İki Aşamalı En
Küçük Kareler
Yöntemi
Çoklu Regresyon
Analizi
Sistem
Genelleştirilmiş
Momentler Metodu
Kısmi En Küçük
Kareler Yöntemi
Sistem
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Karma Etkili
Negatif Etkili
Nötr Etki
Pozitif Etkili
Pozitif Etkili
21- 22/02/2022

Genelleştirilmiş
Momentler Metodu

(2020)
Nuber, Velte
ve Hörisch
(2020)

Tobin Q

KS Veritabanı

Dinamik Panel
Regresyon Analizi

U şeklinde Etkili

Rehman vd.
(2020)

Modele göre
farklı
hesaplanmış PD

İçerik Analizi

Panel Regresyon
Analizi

Negatif Etkili

GarciaBlandon,
CastilloMerino ve
Chams (2020)

PD/NS (Piyasa
Değeri/Net
Satışlar)

KS Veritabanı

Panel Regresyon
Analizi

Boyutlara Göre
Karma Etkili

PD

İçerik Analizi

Panel Regresyon
Analizi

Pozitif Etkili

Lee (2020)

Tablo 2.1. 2016 ve Sonrasında Doğrudan Etkileri İnceleyen Bazı Çalışmalar (Devamı)

Çalışma
Asogwa vd.
(2020)
Mbaeri, Ugwu
ve Abada
(2021)

FP

KS Ölçümü

PD, Tobin Q

İçerik Analizi

PD/NS

Bilgi Yok

Yöntem
Panel Regresyon
Analizi

Sonuç
Boyutlara Göre
Karma Etkili

Panel Regresyon
Analizi

Pozitif Etkili

Bağımsız değişken konumunda bulunan KS’nin ölçülmesinde birçok farklı yöntemin uygulandığı dikkat
çekmektedir. Ancak hangi yöntemin daha iyi sonuçlar verdiğine ilişkin ortak bir görüş bulunmamaktadır.
Çalışmaların bazıları Kinder, Lydenberg Domini (KLD) Index (Kang, Germann ve Grewal, 2016), Thomson
Reuters Asset4 (Bodhanwala ve Bodhanwala, 2018; Adegbite vd., 2019; Nuber, Velte ve Hörisch, 2020;
Daszynska-Zygadlo, Slonski ve Zawadzki, 2016), Bloomberg (Nollet, Filis ve Mitrokostas, 2016; Xie vd.,
2019; Buallay vd., 2020), Morgan Stanley Capital International (Altınay vd., 2017; Awaysheh vd., 2020),
Korea Sustainability Index skoru (Jung vd., 2018), Eikon (Garcia-Blandon, Castillo-Merino ve Chams, 2020),
gibi bağımsız KS derecelendirme kuruluşlarının veri tabanlarından yararlanmışlardır. Bazı çalışmalarda ise
firmanın KS raporu yayınlayıp yayınlamama durumuna göre 0-1 şeklinde kukla değişkenlerle bilgi toplamak
tercih edilmiştir (Çelik, Zeytinoğlu ve Akarım, 2016; Kuzey ve Uyar, 2017; Kim ve Kim, 2018; Tanç, 2019).
Bununla birlikte firmaların sürdürülebilirlik raporlarını, faaliyet raporlarını, web sitelerini vb. incelemek
suretiyle içerik analizi yöntemini kullanarak farklı yaklaşımlarla KS skorları türeten çalışmaların sayısı da
oldukça fazladır. İçerik analizi yöntemine başvuran çalışmaların içerisinde en sık kullanılan yaklaşımlar
belirlenen raporlama çerçevesindeki (Global Reporting Initiative (GRI), Gerenelle II Act vb.) kriterler
ışığında herhangi bir kriterden bahsedip bahsedilmemesine göre kukla değişkenler oluşturup değerlerin
toplamıyla (Gherghina ve Vintilă, 2016; Rodriguez-Fernandez, 2016; Goel ve Misra, 2017; Theodoulidis vd.,
2017; Ting ve Yin, 2017; Lee vd., 2020; Noor vd., 2020; Rehman vd., 2020) veya karşılanan kriter sayısının
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toplam kriter sayısına bölünmesiyle KS skoru türetme yaklaşımlarıdır (Ching, Gerab ve Toste, 2017; Nekhili
vd., 2017; Laskar, 2018; Laskar ve Maji, 2018; Mohammadi vd., 2018). Bu yaklaşımların yanı sıra verilen
bilginin niteliğine göre derecelendirme yaklaşımıyla (Chen, Ong ve Hsu, 2016; Düzer ve Önce, 2018; Lee,
2020), ilgili kriterden bahsedilmesi durumunda “1” aksi halde “0” şeklinde kodlama yaparak kukla değişken
yaklaşımıyla (Asogwa vd., 2020) veya anahtar kelime sayısı yaklaşımıyla (Chowdhury vd., 2019) içerik
analizi yöntemi kullanılan çalışmalara da rastlamak mümkündür. Tüm bu yöntemlere ek olarak KS’nin bir
firmanın herhangi bir endekse girip girmeme durumuna göre 0-1 şeklinde kukla değişkenle (Gündüz, 2018)
firmaların herhangi bir endekste yer alma süreleriyle (Ates, 2020) ya da firmaların bağışlar, sponsorluklar,
burslar vb. için yaptığı harcamalarla (Karim, Manab ve Ismail, 2020) ölçüldüğü çalışmalar da mevcuttur.
Bunun yanı sıra 2016 ve sonrasında özellikle kurumsal sürdürülebilirliğin hesaplanmasında kriter
ağırlıklarının hesaplandığı çalışmalar literatürde az olmakla birlikte mevcuttur (Rodriguez-Fernandez, 2016;
Theodoulidis vd., 2017; Adegbite vd., 2019). Ruf, Muralidhar ve Paul (1998), ağırlıklandırma ile birlikte KS
skorlarının değişkenlik gösterdiğini ve ağrlıklandırmanın KS sıralamasındaki değişikliklere %50’den fazla
duyarlılık gösterdiğini vurgulamışlardır. Dolayısıyla kriter ağırlıklarının belirlenmesiyle KS faaliyetlerinin
FP’ye olan etkisi daha net görülebilmektedir.
Yapılan çalışmalarda KS faaliyetlerinin FP’ye olan etkisinin incelenmesi için genellikle panel regresyon
analizi tercih edilmiştir. Genel olarak panel veri analizi yöntemleri daha fazla gözlem sayısına
ulaşılabilmesine bağlı olarak serbestlik derecesini arttırması, çoklu doğrusal bağlantı problemini azaltmasıyla
birlikte tahminlerdeki sapmaları gidermesi, dışlanan değişkenlerin kontrol altına alınabilmesine katkı
sağlaması ve birimlerdeki heterojenliği dikkate alması gibi sebeplerle tercih edilmektedir (Hsiao, 2003;
Baltagi, 2005; Tatoğlu, 2020). Ayrıca içsellik sorunlarının giderilmesi ve varsayılan nedensellik yönleriyle
ilgili sorunları azaltan gecikmeli değerlerin dahil edilebilmesi gibi özelliklerin sağlanmasıyla da KS
faaliyetlerinin FP’ye olan etkisinin incelenmesinde panel veri analizi yöntemlerine sıklıkla başvurulmaktadır
(Wagner, 2010; Fujii vd., 2013; Li ve Ramanathan, 2018).
Son yıllarda doğrudan etkilerden ziyade aracı mekanizmaları ele alan az sayıdaki çalışmada farklı
değişkenlerin KS-FP ilişkisindeki rolü ele alınmıştır. Bunlar arasında firmanın maddi olmayan duran
varlıkları arasında yer alan itibarın KS-FP etkisindeki aracı rolünü inceleyen çalışmalarda Park (2017),
Rehman, Khan ve Rahman (2020), itibarın aracı rolünün olduğunu göstermişlerdir. KS-FP ilişkisinde
inovasyonun aracılık rolünü inceleyen önceki çalışmalarda KS’nin inovasyona yol açtığı ve bunun da
firmanın finansal çıktılarına olumlu yönde katkı sağladığı vurgulanmıştır (Al-Shuaibi, 2016; MartinezConesa, Soto-Acosta ve Palacios-Manzano, 2017; Chouaibi, Chouaibi ve Rossi 2020; Bahta vd., 2021).
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3. SONUÇ
Geçmiş çalışmalarda KS-FP ilişkisindeki karışık bulguların nedenlerinin, paydaş algılarındaki farklılıklardan,
endüstrilerin heterojenliğinden, KS’yi ve FP’yi tanımlamadaki ve örneklerdeki tutarsızlıklardan, araştırma
tasarımındaki belirsizliklerden, modellerin yanlış tanımlanmasından, aracılık mekanizmalarının ve
düzenleyicilik koşullarının ihmal edilmesinden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir (Margolis ve Walsh, 2003;
McWilliams, Siegel ve Wright, 2006; Schuler ve Cording, 2006; Hasan, Singh ve Kashiramka, 2021).
Çalışmalar incelendiğinde KS’nin ölçümünde belirli standartların oluşturulması sonuçların daha tutarlı
olmasında önemli bir yere sahiptir. Bu konuda 2021 yılında İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleşen 26.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı,
Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun hayata geçirildiğini duyurmuştur. Bu kurulun
oluşturulmasıyla dünya çapında sürdürülebilirlik raporlamasının finansal raporlamayla aynı temellere
oturtulması, bu çerçevede küresel raporlama standartlarının geliştirilmesi ve yatırımcılara karşılaştırmalı ve
tutarlı raporlamalar sağlanması amaçlanmıştır. Böylece KS ölçümünde ortak bir zeminin oluşması ve
karşılaştırmaların daha sonuçlar sunması muhtemeldir.
Grewatsch ve Kleindienst (2017), son yıllarda KS ile FP arasındaki ilişkide aracı/düzenleyici etkileri
inceleyen çalışmaların sayısında artış olsa bile halen daha az sayıda çalışmanın olduğunu ifade etmişlerdir.
Türkiye’deki çalışmalarda bu yönde bir ilerlemenin olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla KS
uygulamalarının henüz başlangıç aşamasında olduğu Türkiye’de KS faaliyetlerinin FP üzerindeki etkisinde
düzenleyici ve aracı roller üstlenen kavramların ortaya çıkarılması bu uygulamaların gelişmesine önemli
katkılar sunabilir.
Bir diğer önemli husus ise KS kriterlerinin önem derecelerinde sektörlere göre farklılıkların ortaya çıkmasıdır.
Örneğin imalat sektöründeki bir firma için oldukça önemli olan bir kriter, hizmet sektöründeki bir firma için
aynı derecede önemli olmayabilir. Bu sebeple çalışmalarda sektörel farklılıkların göz önünde bulundurulması
oldukça önemlidir. Buna ek olarak, önem derecelerinin belirlenmesinde ağırlıklandırmaların kullanılması
sektörel farklılıklarla birlikte daha hassas sonuçların elde edilmesine imkân tanıyabilir.
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ÖZET
Türkiye’de sanayi ürünlerinin üretiminde yerli ve milli olanaklarının kullanılarak nihai ürünün meydana
getirilmesinde yerlilik oranının artırılmasına çalışılmaktadır. Savunma sanayi başta olmak üzere ülke içinde
faaliyet gösteren kamu ve özel iştiraklerin ürettiği sanayi ve ticari ürünlerinde yerli ve milli olanakların
kullanılması ve yerlilik oranının artırılması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda 3 Ekim 2018 tarihinde T.C.
Ticaret Bakanlığının etiket, tarife ve fiyat listelerinde “Yerli üretim logosu” kullanılmasına yönelik aldığı
karar da bulunmaktadır.
Yerli ve milli üretimin geliştirilmesi ve üretilen nihai ürünlerin yerli ve milli olma oranının artırılmasında
işletmelerin satın alma yönetiminde alacağı kararların etkisi önem taşımaktadır. Nihai ürün üretmek amacıyla
işletmelerin satın aldığı ara malların ve hizmetlerin ülke sınırları içinden karşılanmasının yerli ve milli üretim
oranını artırabileceği ifade edilebilir. Bu doğrultuda Türkiye’de faaliyet gösteren sanayi ve ticari
kuruluşlarının satın alma yönetimi kararlarında yerli ve milli olanakların kullanım oranının tespit edilebilmesi
gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye sınırları içinde üretim yapan ve bulunduğu sektördeki üretimin yerli ve
milli olanaklarını kullanan işletmelerin, bu olanakları kullanma düzeyinin saptanabilmesi gerekmektedir. Bu
araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren ve imalat sektöründe üretim yapan işletmelerin satın
alma yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yaparak bu sektördeki üretimin yerli ve milli üretime
katkısını inceleyebilmektir.
Araştırma kapsamında görüşmeler yapılan işletmelerin Türkiye içindeki pazar paylarına paralel olarak bu
sektördeki yerli ve milli üretimin oranı saptanmaya çalışılacak ve bu oranın artırılabilmesine yönelik öneriler
ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Satın alma yönetimi, Yerli ve Milli üretim, Sanayi ve Ticari üretim.
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THE EFFECT OF PURCHASE MANAGEMENT ON THE LEVEL OF DOMESTIC AND
NATIONAL INDUSTRIAL PRODUCTS
ABSTRACT
In Turkey, efforts are made to increase the rate of domesticity in the production of industrial products by
using domestic and national resources to create the final product. It is encouraged to use domestic and
national opportunities and to increase the rate of domesticity in industrial and commercial products produced
by public and private affiliates operating in the country, especially in the defense industry. Accordingly, on
October 3, 2018, There is also a decision taken by the T.R. Ministry of Commerce to use the "Domestic
production logo" on labels, tariffs and price lists.
The impact of the decisions taken by the enterprises in purchasing management is important in the
development of domestic and national production and in increasing the rate of domestic and national
production of the final products. It can be stated that meeting the intermediate goods and services purchased
by enterprises in order to produce final products from within the borders of the country can increase the rate
of domestic and national production. In this direction, it will be necessary to determine the rate of use of
domestic and national facilities in the purchasing management decisions of industrial and commercial
organizations operating in Turkey. Therefore, it is necessary to determine the level of use of these
opportunities by the enterprises that produce within the borders of Turkey and use the domestic and national
possibilities of production in the sector. The aim of this research is to examine the contribution of the
production in this sector to domestic and national production by conducting semi-structured interviews with
the purchasing managers of the companies operating in the manufacturing sector operating in Eskişehir.
In parallel with the market shares of the enterprises interviewed within the scope of the research, the rate of
domestic and national production in this sector will be determined and suggestions will be put forward to
increase this rate.
Keywords: Purchase Management, Domestical and National Production, Industrial Production.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İNOVASYON VE İTİBAR YÖNETİMİ İLİŞKİSİ:
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ÖRNEKLERİ ANALİZİ
Sevinç KOÇAK
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Istanbul Gelisim University Faculty of Applied Sciences Department of Public Relations and Advertising
ORCID: 0000-0002-9503-3379

ÖZET
Mart 2019 tarihinde başlayan ve halen sürmekte olan Covid-19 Pandemi dönemi, tüm insanlığı, tüm sektörleri
tüm dünyayı etkilemiştir. Bu etki, bir yandan olumsuz koşullar nedeniyle kriz yönetimi ve krizin yan etkileri
şeklinde tüm sektörleri ve ekonomileri sarsarken, diğer yandan dünyanın ve sektörlerin geleceğinin yeniden
tasarlanması için farklı, hızlı ve etkili yenilenmeyi, olağanüstü koşullarda olağanüstü çözümler geliştirmeyi
gerekli kılmıştır. Ekonomik, sosyal ve çevresel konuların gelecek nesillerin refah koşulları göz önüne alınarak
yönetilmesi, yani sürdürülebilirlik anlayışı Covid-19 Pandemi döneminde kuruluşların hem daha çok önem
verdikleri hem de dünya olarak daha çok anlamını kavradığımız bir kavram haline gelmiştir. Sürdürülebilirlik
anlayışının bir gereği olarak inovasyona dayalı çözümler hem kuruluşlar hem de ekonomiler için adeta bir
gereklilik haline gelmiştir. Covid-19 Pandemi döneminde sürdürülebilirliğe yönelik çabalar itibar yönetimi
kriterlerine doğrudan ve yoğun şekilde etki ederken, inovasyon hem itibarın hem de sürdürülebilirliğin adeta
bir göstergesi niteliğine bürünmüştür. Bu çalışmada, 2021 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası kuruluşların
sürdürülebilirlik anlayışı ekseninde itibar yönetimi kriterlerine entegre ettikleri inovasyona yönelik örnekleri
içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Böylece, sürdürülebilirlik, inovasyon ve itibar yönetimi kavramları
arasındaki ilişki, örnekler üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, İtibar Yönetimi, İnovasyon, Halkla İlişkiler, Covid-19 Pandemisi.
RELATIONSHIP OF SUSTAINABILITY, INNOVATION AND REPUTATION MANAGEMENT:
ANALYSIS OF THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD EXAMPLES
ABSTRACT
The Covid-19 Pandemic period, which started in March 2019 and is still ongoing, has affected all humanity,
all sectors, the whole world. While this effect shook all sectors and economies in the form of crisis
management and the side effects of the crisis due to adverse conditions, on the other hand, it necessitated
different, fast and effective renewal and developing extraordinary solutions under extraordinary conditions in
order to redesign the future of the world and sectors. The management of economic, social and environmental
issues by taking into account the welfare conditions of future generations, that is, the understanding of
sustainability, has become a concept that organizations both attach more importance to and understand more
about as the world during the Covid-19 Pandemic period. As a requirement of the understanding of
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sustainability, solutions based on innovation have become a necessity for both organizations and economies.
While efforts for sustainability have had a direct and intense impact on reputation management criteria during
the Covid-19 Pandemic period, innovation has become an indicator of both reputation and sustainability. In
this study, the examples of innovation that national and international organizations have integrated into
reputation management criteria in line with the understanding of sustainability in 2021 have been examined
by content analysis method. Thus, the relationship between the concepts of sustainability, innovation and
reputation management has been tried to be evaluated through examples.
Keywords: Sustainability, Reputation Management, Innovation, Public Relations, Covid-19 Pandemic.
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HAK KAZANMIŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ MİSYON VE
VİZYON İFADELERİNE DAİR BİR İÇERİK ANALİZİ
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ÖZET
Günümüzde yükseköğretim kurumları tarafından sağlanan hizmetin kapsamı eğitimle sınırlandırılamayacak
kadar genişlemiş ve bu sebeple paydaş sayıları da yükselmiştir. Dolayısıyla bu kurumların varlık sebepleri ve
bunu gerçekleştirmede başvurdukları yöntemler de çeşitlenmiştir. İdari süreçlerde mükemmelliğe yönelik bir
yönetim modeli olan EFQM de bu nedenle her geçen gün daha fazla yükseköğretim kurumu tarafından tercih
edilmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada sinyal teorisi çerçevesinde Türkiye’de EFQM Kararlılık ve
Yetkinlik Belgesi’ne sahip yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinde paylaşmış oldukları misyon ve
vizyon ifadeleri içerik analizine tabi tutulmuş, özellikle vurguladıkları ifadeler ortaya çıkartılmış, bu ifadeler
EFQM kriterlerine göre irdelenmiş ve pazarlama penceresinden bir çıkarımda bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Kalite, EFQM, Sinyal Teorisi, İçerik Analizi, Pazarlama
A CONTENT ANALYSIS ON THE MISSION AND VISION STATEMENTS OF HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS AWARDED EFQM CERTIFICATE OF COMPETENCE IN
EXCELLENCE IN TURKEY
ABSTRACT
Today, the scope of the service provided by higher education institutions has expanded so much that it cannot
be limited to education. Therefore, the number of stakeholders has also increased. Therefore, the missions and
the visions of these institutions have also diversified. For this reason, EFQM, which is a management model
for excellence in administrative processes, is preferred by more educational institutions day by day. From this
point of view, in this research, the mission and vision statements shared on the websites of higher education
institutions holding the EFQM Certificate of Competence in Excellence in Turkey were subjected to content
analysis within the framework of signal theory. Furthermore, mission and vision statements declared by these
institutions were examined based on the EFQM criteria, and an inference was made from the marketing
perspective.
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Keywords: Higher Education, Quality, EFQM, Signaling Theory, Content Analysis, Marketing
1. GİRİŞ
Yükseköğretim kurumları temelde eğitim hizmeti sunan ve bilgi üreten örgütlerdir. Dolayısı ile sunulan
eğitimin ve üretilen bilginin kalitesi bir rekabet kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak
kurumun idaresinde sistematik yönetim ve açıklık şart haline gelmekte; liderlik ihtiyacı artmaktadır. Bunların
bulunmadığı bir ortamda sunulan eğitim hizmetinin ve üretilen bilginin niteliği tartışmalı bir hale
gelebilmektedir. EFQM modeli, öz değerlendirme modeli adı verilen bir performans modeli ile
karşılaştırılarak elde edilen faaliyetlerin ve sonuçların eksiksiz, sistematik ve kalıcı bir şekilde incelenmesini
sağlayan bir araçtır (Gabriela-Livia, 2021). Ayrıca EFQM hem liderlik ile yönetim anlayışını düzenleyen hem
de çalışanları yani akademisyenleri bu konunun merkezine alarak strateji geliştiren oldukça kullanışlı bir
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
EFQM ihtiyacını doğuran bir diğer sebep de paydaşların (hükümet, öğrenciler, yerel topluluklar vb) yarattığı
baskıdır. Zira paydaşların yükseköğretimden beklentileri gün geçtikçe yükselmekte ve bu beklentilerin
başında sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması gelmektedir. Özellikle ABD ve İngiltere’de yapılan
araştırmalarda kalite yönetim sistemlerinin yükseköğretim kurumlarında faaliyete alınması konusunda özel
sektörün de bir baskısı olduğu dikkat çekmektedir. Özel sektörün bu ülkelerdeki bakış açısına göre kalite
yönetim sistemine sahip bir öğretim kurumu, sahip olmayana nazaran daha nitelikli mezunlar verecektir. Bir
diğer bakış açısına göre de üniversitelerin temel görevlerinden biri de işveren olarak çalışanlarının iş ile ilgili
beklentilerini tatmin edebilmektir. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için en önemli bileşenler; belirsizliğin en
aza indirgenmesi, şeffaf yönetim, örgütsel adalet ve sorumlulukların doğru paylaştırılmasıdır.
Bu çalışmada önemli bir kalite yönetim modeli olan EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimsemiş Türk
yükseköğretim kurumlarının misyon ve vizyon ifadeleri, sinyal teorisi çerçevesinde içerik analizine tabi
tutularak bu ifadeler içerisinde vurgulanan kavramlar ve bunların EFQM kriterleriyle kesişme düzeyi
irdelenmektedir.
2. ÇALIŞMA ALANI
2.1.EFQM Mükemmellik Modeli
EFQM (European Foundation Quality Management) , 1992 yılının başında Avrupa Kalite Ödülü çerçevesini
oluşturmak amacı ile ortaya konulmuştur (EFQM, 1999). Avrupa merkezli, sürekli gelişim temelli (Jancikova
& Brychta, 2009), oldukça popüler ve sıklıkla başvurulan baskın bir mükemmellik yaklaşımıdır (Hakes, 1997;
Eskildsen ve Dahlgaard, 2000; Michalska, 2008; Al-Tabbaa vd., 2013). Model, örgütün her bir paydaşının
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sürece esnek bir şekilde katılımıyla mal ve hizmet kalitesiyle beraber rekabet gücünü de arttırmasını
amaçlamaktadır (Kefis, 2005). EFQM, kurumlar için anlık durum tespiti yapmak için de başvurulan bir araçtır
(Osseo-Asare ve Longbottom, 2002); elde edilen sonuçlara göre kurumlar kaynaklarını uygun gördükleri
alanlara tahsis edebilmektedirler (Zogopoulos, 2012). En önemli üstünlüğü, kurumsal değerlendirme
süreçlerinde sunmuş olduğu sayısal yaklaşımdır. Dolayısıyla sonuçlar kurum içerisinde farklı birimler
arasında, farklı kurumlarla ve farklı dönemlerle de rahatlıkla mukayese edilebilmektedir. Bu yöntem pek çok
kurum tarafından yönetimsel süreçlerin geliştirilebilmesi için kullanılmaktadır (Dudek-Burlikowska, 2006).
EFQM yöntemiyle yapılan iç değerlendirmelerde kurumlar güçlü ve zayıf yönlerini de rahatlıkla
görebilmektedirler (Harrington, 2000). EFQM mükemmeliyet modeli girdi kriterleri ve sonuç kriterleri olmak
üzere iki bölüm ve dokuz kriterden oluşmaktadır.
EFQM, 2020 yılında modelinde önemli bir yenilemeye gitmiştir. “EFQM 2020 Modeli” olarak adlandırılan
model, müşterinin önceliğini benimseyen, uzun vadeli paydaşlığı odağına alan, kuruluşun yaptıklarının
neden, nasıl ve sonuçlarıyla değerlendiren ve sonucunda başarılanlara neden-sonuç ilişkileri ile bakan bir
sistemdir (KAlDer, 2022a). Model neden, nasıl ve sonuç odaklılığı ile birleştiğinde, kuruluşun uyguladığı
çalışma sistemine ve bunlarla ulaştığı hedefleri değerlendirerek geleceğe yönelik hedeflerinin uygunluğunu
görebilmesinde önemli bir yol göstericidir (EFQM, 2022). EFQM 2020 modelinin amaçları genel itibariyle şu
şekilde sıralanabilir;
− Kurumsal olarak yüksek performans sunmayı,
− Kurumsal dönüşümü sağlamayı,
− Kurumsal paydaşlar için kalıcı değer yaratmayı ve
− dikkate değer ve kalıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır (Fonseca vd.,2021).
EFQM 2013 Modeli girdi kriterleri ve sonuç kriterleri olmak üzere iki bölüm ve dokuz kriterden
oluşmaktaydı (Tavana vd., 2011; Peña vd., 2013). EFQM 2020 modeli ise YÖN (Neden: Bu kuruluş “neden”
var? Hangi amacı gerçekleştirir? Neden bu özel strateji?), UYGULAMA (Nasıl: Amacını ve stratejisini
“nasıl” gerçekleştirmeyi planlıyor?) ve SONUÇLAR (Ne: Bugüne kadar “ne” başardı? Yarın “ne” elde etmeyi
amaçlıyor?) olmak üzere 3 boyuttan, yedi kriterden ve RADAR tanı aracından oluşmaktadır (EFQM, 2022;
Fonseca vd., 2021). EFQM 2020 modeli; EFQM kriterleri ve RADAR tanı aracıyla birlikte, kuruluşlara
ayrıntılı bir stratejik çerçeve oluşturmaktadır, çünkü kriterler, kuruluşun neler yaptığını ve iyi uygulamalarını
görmesine yardımcı olurken, RADAR kuruluşun nasıl çalıştığını ve nelerin iyileştirilebileceğini
tanımlamaktadır (EFQM, 2022).
EFQM uygulaması şüphesiz bir dizi stratejik karar alma sürecinin neticesinde şekillenmekte olduğundan iç ve
dış çevre koşullarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan stratejik düzeyde yapılan bu tür
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uygulamaların her zaman başarıya ulaşacağını söylemek de mümkün değildir. Tablo-1’de bahsi geçen bu
konular paralelinde EFQM kullanımı için içsel-dışsal sebepler ve başarıya ulaşmaya engel olabilecek
durumlar gösterilmektedir. Dolayısıyla kurumların bu engellerle karşılaşacağını ve bunlara yönelik ne gibi
çözümler üreteceklerini planlamaları sürecin sağlıklı bir şekilde uygulanması için önem arz etmektedir.
Tablo-1 Örgütlerde EFQM kullanımı için içsel-dışsal sebepler ve sistemin önündeki olası engeller, Kaynak: Veselova, 2018

İçsel Sebepler
*İhtiyaç duyulan kaynakları optimize
etmek,
*Kurumsal seviyede kararlar
alabilmek,
*Kurumun devamlılığını sağlamak,
*İç verimliliği arttırmak,
*Maliyetleri düşürmek,
*Çalışanları motive etmek,
*Mal/Hizmet kalitesini arttırmak,
*Kalite güvence sistemine dayanak
oluşturmak.

Dışsal Sebepler
*Pazar trendleri,
*Kurumsal itibarı arttırmak,
*Devlet baskısı,
*Tedarikçilerin baskısı,
*Rakiplerin baskısı,
*Müşterilerin talebi,
*Örgütün rekabet gücünü arttırmak,
*Pazar payını arttırmak,
*Yerel ve küresel pazarların
taleplerini karşılamak,
*Küresel pazarlarda faaliyette
bulunabilmek,
*Örgütün idari yetkinliklerinin
verimliliğini ispat etmek,
*Gelecekteki olası talebi
karşılayabilmek,
*Ticarileşmenin avantajlarını elde
etmek,
*Sektörün rekabet koşullarını
sağlamak.

Engeller
*Yetersiz müşteri odaklılık,
*Modelin karmaşıklığı,
*Değişime gösterilen tepki
*Üst yönetimin ve/veya çalışanların
yeterince motive olmaması,
*Üst yönetimin ve/veya çalışanların
yeterince katılım göstermemesi
*Üst yönetimin ve/veya çalışanların
yeterli eğitime sahip olmaması,
*Fiziksel ve finansal kaynakların
yetersizliği,
*İdari takımın verimsizliği,
*Zaman yetersizliği,
*Yetersiz adanma,
*Yetersiz liderlik,
*Birim bazlı engeller,
*Aşırı iş yükü,
*Açık ölçme sistemlerinin
yetersizliği.

EFQM 2020 güncellemesi araştırma geri bildirimi, kurumsal ekosistemde ve operasyonel modelde değişim ile
kültürün yeniden oluşturulmasını cesaretlendirmeye dayanmaktadır. Yeni modelin kalbinde bulunan iki kritik
kavram “sürdürülebilir değer yaratmak” ve “paydaş odaklı değer önerisi”dir. Kurumun dönüşüm ve
performans kültürüne odaklanması, daha esnek ve uyarlanabilir bir ortam sağladığından modelin hayata
geçirilmesi için önemlidir (Murthy vd., 2021).
EFQM 2020 puantaj hesabına göre alınabilecek en yüksek puan 1000’dir. Modelin kriterleri, alt kriterleri ve
her bir kriter için alınabilecek puanlar Tablo-2’de gösterilmektedir.

Tablo-2 EFQM 2020 Modeli ve Kriter Puanları. Kaynak: EFQM, 2022
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1.Amaç,
Vizyon
ve
Strateji
(100 puan)
2.Kurum
Kültürü
ve
Liderlik
(100 puan)

UYGULAMA

3.Paydaş
Bağlılığı
Sağlama
(100 puan)

SONUÇLAR

İLGİ VE
UYGUNLUK/
PERFORMANS

YAKLAŞIM/YAYILIM/
DEĞERLENDİRME
VE İYİLEŞTİRME

YÖN

EFQM
Kriteri

4.Sürdürülebilir
Değer
Yaratma
(200 puan)
5.Performans
ve
Dönüşümü
Yönlendirme
(100 puan)
6.Paydaş
Algıları
(200 puan)
7.Stratejik ve
Operasyonel
Performans
(200 puan)

EFQM Alt
Kriterler
1.1 Amaç ve vizyonun tanımlanması
1.2 Paydaşların ihtiyaçlarının tanımlanması ve anlaşılması
1.3 Ekosistemin, kurumsal yetkinliklerin ve zorlukların anlaşılması
1.4 Strateji geliştirme
1.5 Yönetişim ve performans yönetim sisteminin oluşturulması ve
uygulamaya alınması
2.1 Kurum kültürünün ve yetiştirme değerlerinin yönlendirilmesi
2.2 Değişimi gerçekleştirme koşullarının oluşturulması
2.3 Yaratıcılığın ve yeniliğin ortaya çıkarılması
2.4 Birleşerek amaç, vizyon ve stratejiye katılım sağlanması
3.1 Müşteriler: Sürdürülebilir ilişkiler inşa etmek
3.2 İnsanlar: Çekme, etkileşim, geliştirme ve elde tutmak
3.3 İş ve Yönetimdeki Paydaşlar: Sürekli desteği güvence altına
almak ve sürdürülebilir değer yaratmak
4.1 Değer ve değer yaratma sürecinin tasarlanması
4.2 Değeri iletmek ve satmak
4.3 Değeri sağlamak
4.4 Genel deneyimi tanımlamak ve uygulamak
5.1 Performansı yönlendirmek ve riski yönetmek
5.2 Kuruluşu gelecek İçin dönüştürmek
5.3 Yeniliği yönlendirmek ve teknolojiden yararlanmak
5.4 Veri, bilgi ve bilgiden yararlanmak
5.5 Varlıkları ve kaynakları yönetmek
Örn.:
-Dış paydaş (toplum, tedarikçi vb.) algısı sonuçları,
-İç paydaş (çalışanlar, hissedarlar vb.) algısı sonuçları.
Örn.:
-Finansal performans,
-Stratejik hedeflere ulaşma performansı,
-Paydaş beklentilerinin karşılanma oranı.

Kriterler incelendiğinde; birinci kriterin kuruluşun amacı, vizyonu ve stratejisi, paydaş ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve anlaşılmasıyla; ikinci kriterin kuruluşun örgüt kültürü ve örgütsel liderlikle; üçüncü kriterin
kuruluşun paydaş katılımı stratejisiyle; dördüncü kriterin kuruluşun sürdürülebilir değer yaratmasının
önemiyle, beşinci kriterin kuruluşun performansı ve dönüşümümü sağlayacak yenilik ve teknoloji, veri, bilgi
ve bilginin sürekli artan önemiyle, altıncı kriterin kuruluşla ilgili paydaşların geri bildirime dayalı sonuçlarına
ve yedinci kriterin ise kuruluşun performansıyla bağlantılı sonuçlara odaklandığı görülmektedir.
KalDer (2022c), EFQM tanıma ve ödüllendirme başvurularında Türkiye Mükemmellik Ödülü İçin 600,
Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü İçin 650 puan ve EFQM Küresel Ödülü için 700 asgari puan elde
edilmesi şartını aramaktadır. EFQM Üstün Performansta Yetkinlik içinse 7 ayrı basamak tanımlanmıştır.
Şekil-1 puantaj ve basamakları göstermektedir.
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Şekil-1 EFQM Yetkinlik Basamakları ve Ödül Puanları, Kaynak: Kalder, 2022c

RADAR, EFQM Modelinin kuruluşların mevcut çalışma şeklini daha iyi yönetmesi, güçlü yönleri ve
iyileştirme fırsatlarını belirlemesinde yardımcı olmak için geliştirilmiş tanı aracıdır (KalDer, 2022a).
RADAR; Results (Sonuçlar), Approaches (Yaklaşımlar), Deploy (Yayılım), Assess & Refine (Değerlendirme
ve İyileştirme) İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan kısaltmadır ve bir organizasyonun başarılı
olabilmesi için Şekil 2’ de belirtilenleri yapması gerektiğini ifade eder (EFQM, 2022).

Şekil-2 EFQM RADAR Mantığı. Kaynak: EFQM(2022)

RADAR mantığı, Deming'in PUKÖ döngüsünün ilkelerine dayalı olarak oluşturulduğu için bir
organizasyondaki değişim için sadece niyetler veya teşvikler ve sık sık izleme yoluyla yapılamayacağı için
yapısal yaklaşımlarla yönetilmesi gerekir (Murthy vd., 2021).
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değerlendirmeler veya dış değerlendirmeler yapmasına, mevcut ve istenen uygulamalar arasındaki boşlukları
belirlemesine ve üst yönetimin başarılı bir strateji geliştirmesine imkân veren verileri sağlar (Gabriela-Livia,
2021).
Bir kuruluşun EFQM Modeli ve RADAR kullanarak öz değerlendirme yaparken kendi kendisini puanlaması
zorunlu değildir ancak kurum sertifikasyon için EFQM'e akredite bir dış değerlendirme kuruluşuna
başvurursa, ilgili kuruluş Tablo 2’de gösterildiği gibi yedi kritere dağıtılmış olan toplam 1000 puan üzerinden
başvuranın durumunu tespit eder (EFQM, 2022).
2.2.Yükseköğretim Kurumlarında EFQM
Toplam kalite yönetimi uygulamaları, öz-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla sürekli gelişimi sağlamak için
özel sektör ve kamu kurumları tarafından başarıyla uygulamaya alınmış olup yükseköğretim kurumları da
ilgili yöntemleri kendi kalite sistem kurgularında uygulamaktadırlar (Tari, 2007). Yükseköğretim kurumlarını
toplam kalite yönetimi uygulamalarına yönelmesi seksenlerin sonu ve doksanların başı itibariyle öğrenciler,
hükümet, iş dünyası gibi paydaşların etkinlik ve etkililiğin arttırılması yönündeki baskıları neticesinde hız
kazanmış ve günümüzde de yerini koruyan önemli bir konu haline gelmiştir (Tari, 2006). Diğer taraftan Owlia
ve Aspinwall (1996) ise ekonomik ve yasal gelişmeler sebebiyle toplam kalite yönetimi uygulamalarının
yükseköğretim kurumları için doğal bir ihtiyaç haline geldiğini ileri sürmektedirler.
Literatürde EFQM modelinin kamu, özel, sağlık ve eğitim sektörlerinde uygulanması neticesinde olumlu
sonuçlar ürettiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Vallejo vd., 2007; Tari, 2008; Bou-Llusar vd., 2009).
Öğretim kurumlarında uygulanan kalite uygulamaları temelde sürece dahil olan paydaşların sürekli gelişimi,
etkili yönetimi, olumlu yönde değişimi, sisteme katkısının arttırılması, katılımlarının sağlanması yoluyla
tamamının tatmin edilmesini amaçlar (Dahlgaard vd., 1995; Madsen ve Carlsson, 1995; Zavlanos, 2003).
Bir yükseköğretim kurumunda toplam kalite yönetimi sisteminin kurulabilmesi için öncellikle kurumun temel
değerleri, misyonu ve vizyonuyla uyumlu bir çerçeve seçilmelidir. Seçilen bu çerçeve içerisinde kurumsal
anahtar performans göstergeleri tanımlanmalıdır (Spasos vd., 2008).
Yükseköğretim, bir ülkenin ekonomisini, kültürünü ve bireysel kariyer gelişimini etkileyen rolü nedeniyle
tüm toplum için her zaman gelişmenin itici bir gücü olmuştur (Đorđević vd., 2021). Akademik kurumlarda
kalite, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma, kurumların tüm paydaş tabanının ihtiyaç ve
beklentilerini keşfetmesi ile gerçekleştirilebilir (Temponi, 2005). Eğitimde kalite sayesinde öğrenciler eğitim
sistemi ile edindikleri bilgi düzeyleri ve geliştirdikleri becerileri ile yeniliklerin peşinden gidebilecek şekilde
yetiştirilebilmektedir (Yıldırım, 2002).
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Yükseköğretim Kurumları EFQM modelini uygulayarak tanı kriterlerinin yardımı ile uygulamadaki
performanslarını görebilir, geliştirmeye açık yönlerini belirleyebilir ve gerekli iyileştirmeleri yaparak ulaşmak
istedikleri eğitim sistemini oluşturabilirler.
2.3.Sinyal Teorisi
Sinyal teorisi genel itibariyle iki taraf arasında ortaya çıkabilecek bilgi asimetrisini azaltmakla ilgilenmektedir
(Spence, 2002). Teorinin ana bileşenleri sinyalci, sinyal ve alıcıdır (Taj, 2016). Sinyalciler kurumun
içerisinden olup (örn. yöneticiler, çalışanlar vb.) kurum dışındakilerin ulaşamayacağı bir takım bilgilere
ulaşabilme imkanları vardır; sinyal ise sinyalcilerin kurumun içerisinden elde ettikleri ve dışarıdakilere
aktardıkları olumlu ve olumsuz her türlü bilgiyi içerir (Conelly vd., 2011). Alıcılar ise kurumun mesajlarını
aktarmayı arzu ettiği kurum dışındaki kitledir. Netice itibariyle sinyal teorisinin temel amacının kuruma dair
olumlu bilgilerin ve özelliklerin dış çevreye (alıcılara) iletilmesiyle ilgili olduğu söylenebilir (Conelly vd.,
2011).
Sinyal sürecinin etkinliğinin önemli unsurlarından biri de alıcının ilgilenim düzeyi ve dikkati olup eğer alıcı
kendisine gönderilen sinyallere yönelik bir arayış içerisinde değilse süreç başarısızlıkla sonuçlanabilir
(Conelly vd., 2011; Ilmola ve Kuusi, 2006). Alıcı şayet sinyalciden geçmişte aldığı mesajlardan istifade
ederek doğru bir takım kararlar vermişse, gelecekte de bu sinyalciden gelecek olan mesajlara açık olacaktır
(Cohen ve Dean, 2005). Diğer taraftan alıcıların kendilerine gönderilen mesajları anlamından farklı
yorumlama ihtimalleri de bulunmaktadır (Srivastava, 2001; Perkins ve Hendry, 2005). Bu sebeple
sinyalcilerin göndermiş oldukları sinyallerde dikkatli olmaları, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek sinyaller
göndermeleri ve imalardan kaçınmaları yerinde olacaktır.
Sinyalcilerin bilinçli olarak alıcıları yanıltmak üzere aldatıcı sinyaller gönderebileceği (Johnstone ve Grafen,
2003), bu durumun zaman içerisinde alıcıların sinyalin gönderildiği kuruma dair olumsuz algılara sahip
olmasına sebep olabileceği (Connelly vd., 2011), bu sebeple kurumun göndermiş olduğu mesajların
güvenilirliğini ve inandırıcılığını yitirebileceği de çeşitli çalışmalarda ifade edilmektedir (Davila vd., 2003;
Connelly vd., 2011). Kurumlar örnek vermek gerekirse reklamlarında, yıllık raporlarında ve işe alım
süreçlerinde alıcılara çeşitli sinyaller vermektedirler (Karasek ve Bryant, 2012). Bu ve benzeri sinyallerde
tutarlılık, dürüstlük, açıklık ve güvenilirlik alıcılar açısından önem arz etmektedir. Her ne kadar kurumlar
kendileri hakkındaki olumsuz sinyalleri dış paydaşlara gönüllü ve sistematik olarak aktarmayı tercih
etmeseler de örtük bilgiyle yanıltıcı bilgi arasındaki farkın düzeyi, ilgili paydaşların kuruma olan güvenini
etkileyecek güçtedir.
Şüphesiz ki sinyal süreci sinyalin alıcıya ulaşmasından önce tamamlanmış olamaz. Bu araştırma kapsamında
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sinyalin alıcıları yükseköğretim kurumlarının paydaşlarıdır (aday ve mevcut öğrenciler, aday ve mevcut
çalışanlar, diğer yükseköğretim kurumları, özel sektör, ilgili kamu kuruluşları vb.). bu paydaşlar çoğunlukla
kurumla ilgili sınırlı bilgiye sahiptirler ve bilgi düzeylerini arttırma eğilimindedirler (Connelly vd., 2011). Bu
sebepledir ki yükseköğretim kurumlarının günümüzün en önemli iletişim araçlarından olan internet üzerinden
kendi resmi sayfaları aracılığıyla iletmeye çalıştıkları sinyaller; o kurumların paydaşları tarafından ne şekilde
algılanacağını etkileyen kritik unsurlar arasında sayılabilir.
3.Materyal ve Yöntem
Araştırmanın amacı, Türkiye’de KalDer’den EFQM kararlılık ve yetkinlik belgesi almış yükseköğretim
kurumlarının misyon ve vizyon ifadelerinin sinyal teorisi çerçevesinde pazarlamacı bakış açısıyla incelenerek
paydaşlarına ulaştırmaya çalıştıkları mesajların kesişim kümesinin ortaya konulabilmesidir.
Araştırmanın evrenini Türkiye’de KalDer’den EFQM kararlılık ve yetkinlik belgesi almış yükseköğretim
kurumları oluşturmaktadır. Bu kapsamda KalDer’in kurumsal internet sitesinde yapılan incelemede
Türkiye’de 14 ayrı yükseköğretim kurumuna KalDer tarafından 23 belge verildiği görülmüştür (KalDer,
2022b). İlgili yükseköğretim kurumları ve aldıkları belgeler Tablo-3’te kronolojik olarak verilmiştir.
Tablo-3 Türkiye’de KalDer Tarafından EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi Almaya Hak Kazanmış Yükseköğretim
Kurumları, Kaynak: KalDer, 2022b
Yıl
Kategori
Kuruluşun Adı
2006 Yetkinlik 3 Yıldız
Sakarya Üniversitesi
2008 Kararlılık
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
2008 Yetkinlik 4 Yıldız
Sakarya Üniversitesi
2009 Kararlılık
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu
2009 Kararlılık
Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu
2009 Yetkinlik 4 Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu
2011 Yetkinlik 3 Yıldız
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
2011 Yetkinlik 3 Yıldız
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
2012 Yetkinlik 4 Yıldız
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
2013 Yetkinlik 3 Yıldız
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu
2013 Yetkinlik 4 Yıldız
Mersin Üniversitesi
2013 Yetkinlik 4 Yıldız

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

2013 Kararlılık

Bursa Teknik Üniversitesi

2014 Kararlılık 2 Yıldız

T.C. Mustafa Kemal Üniversitesi

2014 Kararlılık

T.C. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi

2014 Yetkinlik 3 Yıldız

Karabük Üniversitesi

2014 Yetkinlik 4 Yıldız

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu

2015 Yetkinlik 3 Yıldız

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - AUZEF

2015 Yetkinlik 4 Yıldız

İstanbul Bilgi Üniversitesi

2015 Yetkinlik 5 Yıldız

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu

2016 Yetkinlik 3 Yıldız

Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

2018 Yetkinlik 3 Yıldız

Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

2020 Yetkinlik 4 Yıldız

Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
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Araştırma kapsamında KalDer’den EFQM kararlılık ve yetkinlik belgesi almış yükseköğretim kurumlarının
tamamının misyon ve vizyon ifadeleri kurumsal internet sitelerinden tedarik edilerek içerik analizine tabi
tutulmuştur. Misyon ve vizyon kavramsal olarak şu şekilde tanımlanabilir:
− “Misyon: Bir örgütün var oluş sebebidir. İçinde bulunduğu dış çevrede ne maksatla bulunduğunu
ifade eder.
− Vizyon: Stratejik planlama süreci ile hedefe ulaşmada, misyonu gerçekleştirmede kullanılan yol ve
yöntemlerdir, Geleceğe ait bir resim olarak da tanımlanmaktadır” (Baltacı, 2020).
İçerik analizi, belli kodlama kurallarına dayalı olarak pek çok kelimeyi daha az sayıda içeriğe sığdırıp
kategorize edebilen sistematik ve tekrarlanabilen bir analiz yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Stemler, 2000).
Bir başka tanıma göreyse içerik analizi yazılı, sözlü veya görsel iletişim mesajlarını analiz etmek için
kullanılan bir yöntemdir (Cole, 1988; White ve Marsh, 2006). Bu yöntem ilk olarak ilahilerin, gazetelerin,
dergi makalelerinin, reklamların ve siyasi söylemlerin analizleri için 19. Yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır
(Harwood ve Garry, 2003). Günümüzde içerik analizi sosyoloji, gazetecilik, işletme bilimleri, psikoloji gibi
pek çok farklı alanda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
İçerik analizinde en sık başvurulan veri kaynağı yazılı metinlerdir (Krippendorff, 2012). Weber (1990), metin
içerisinden doğru çıkarımlarda bulunabilmek için doğru bir sınıflandırma sisteminin kullanılması gerektiğini;
kelimelerle ilgili temel güvenilirlik problemlerinin kelimelerin anlamları, kategorilerin tanımları ve diğer
kodlama hatalarından meydana geldiğini ifade etmektedir. Bu sebeple güvenilir bir kodlama ve
kategorizasyon yöntemi belirlenmesi araştırmanın sağlığı açısından önemlidir. Bu sebeple hataya mahal
vermemek için analizler yapılırken bağlaçlar (de, ki, vb.) analizden hariç tutulmuş, benzer ve eş anlamlı
kelimeler birleştirilmiştir.
Nitel araştırmanın pazarlama alanında da ilişkisel ve sosyal olarak inşa edilmiş fenomenleri keşfetmek için
etkili olduğunu ve bu tip araştırmanın sonuçlarının anlamlı ve faydalı olduğu ifade edilmektedir (Barnham,
2010).
Yapılan analizler neticesinde oluşturulan frekans tablolarında araştırmaya konu 14 yükseköğretim kurumunun
en az %25’inin (en az dördünün) misyon ve vizyon ifadelerinde yer alan kelimeler, bu kelimelerin frekans
sıklığı ve kaç kurumun ifadesinde geçtiği paylaşılmıştır. Buna ek olarak içeriğin görselleştirilebilmesi adına
kelime bulutları da oluşturulmuştur.
İçerik analizi yaparken MAXQDA ve Nvivo gibi nitel araştırma yazılımlarının akademik çalışmalarda
kullanılmasının süreci hızlandırdığı, özeni arttırdığı, farklı bakış açılarından daha esnek bir analiz imkanı
sunduğu ve araştırmacının operasyonel aktivitelerini azaltarak verileri daha derinlemesine incelemesine
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imkan sunduğu iddia edilmektedir (Oliveira vd., 2015). Buradan hareketle analizlerin uygulanmasında
MAXQDA 2020 yazılımından istifade edilmiştir.
4.ARAŞTIRMA ve BULGULAR
KalDer’den EFQM kararlılık ve yetkinlik belgesi almış yükseköğretim kurumlarının misyon ifadeleri
üzerinde yapılan içerik analizi neticesinde ortaya çıkan durum Tablo-4’te paylaşılmıştır.

Sözcük

Frekans

EğitimÖğretim
Toplum

Tablo-4 İncelenen Misyon İfadelerine Dair Frekans Analizi Sonuçları
Frekans
Belgeler
Frekans
Belgeler
Sözcük
Frekans
%
%
%

Belgeler

Belgeler
%

26

5,28

11

78,57

Ahlaki

5

1,02

5

35,71

13

2,64

10

71,43

Sağlamak

5

1,02

5

35,71

Üretmek

13

2,64

9

64,29

Sahip

5

1,02

5

35,71

Araştırma

12

2,44

9

64,29

Sunan

5

1,02

5

35,71

İnsanlık

11

2,24

9

64,29

Üniversitesi

5

1,02

5

35,71

Yetiştirmek

10

2,03

9

64,29

Öncülük

6

1,22

4

28,57

Üniversite

15

3,05

8

57,14

Ülkemizde

6

1,22

4

28,57

Bireyler

8

1,63

8

57,14

Çözüm

5

1,02

4

28,57

Değer

10

2,03

7

50,00

Hizmet

5

1,02

4

28,57

Bilgi

9

1,83

7

50,00

Bağlı

4

0,81

4

28,57

Eğitim

9

1,83

7

50,00

Bölgesel

4

0,81

4

28,57

Katkı

8

1,63

7

50,00

Çalışma

4

0,81

4

28,57

Bilimsel

7

1,42

7

50,00

Evrensel

4

0,81

4

28,57

Nitelikli

9

1,83

6

42,86

Geliştirmek

4

0,81

4

28,57

Meslek

7

1,42

6

42,86

Temel

4

0,81

4

28,57

Gelişme

6

1,22

6

42,86

Üniversitenin

4

0,81

4

28,57

Toplumsal

6

1,22

6

42,86

Yaratıcı

4

0,81

4

28,57

Girişimcilik

8

1,63

5

35,71

Yetkin

4

0,81

4

28,57

Uluslararası

7

1,42

5

35,71

Yüksek

4

0,81

4

28,57

Teknoloji

6

1,22

5

35,71

Tablonun görselleştirilebilmesi için MAXQDA 2020 marifetiyle bir kelime bulutu oluşturulmuş ve Şekil-3’te
paylaşılmıştır.
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Şekil-3 İncelenen Misyon İfadelerine Dair Oluşturulan Kelime Bulutu

KalDer’den EFQM kararlılık ve yetkinlik belgesi almış yükseköğretim kurumlarının vizyon ifadeleri üzerinde
yapılan içerik analizi neticesinde ortaya çıkan durum Tablo-5’te paylaşılmıştır.

Sözcük
Üniversite
Olmak
EğitimÖğretim
Öncülük
Uluslararası
Bilim
Veren
Eğitim
Öncü
Ulusal
Üniversitesi
Alanında
Araştırma
Değer
Evrensel

Tablo-5 İncelenen Vizyon İfadelerine Dair Frekans Analizi Sonuçları
Belgeler
Frekans
%
Belgeler
Sözcük
Frekans
%
%
33
6,72
14
100,00
Geleceğe
6
1,55
30
7,75
20
92,86
Liderlik
5
1,29

5
5

Belgeler
%
35,71
35,71

Belgeler

27

6,98

9

64,29

Nitelikli

7

1,81

5

35,71

10
10
9
8
11
6
6
7
10
8
6
5

2,58
2,58
2,33
2,07
2,84
1,55
1,55
1,81
2,58
2,07
1,55
1,29

9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5

64,29
64,29
57,14
57,14
50,00
42,86
42,86
42,86
35,71
35,71
35,71
35,71

Sanat
Teknoloji
Toplum
Üreten
Yenilikçi
Yetiştirmek
Bilgi
Çağdaş
Gelişime
Girişimcilik
Kalite
Öğrenme
Yön

5
5
6
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4

1,29
1,29
1,55
1,29
1,29
1,55
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

35,71
35,71
35,71
35,71
35,71
35,71
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57
28,57

Tablonun görselleştirilebilmesi için MAXQDA 2020 marifetiyle bir kelime bulutu oluşturulmuş ve Şekil-4’te
paylaşılmıştır.
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Şekil-4 İncelenen Vizyon İfadelerine Dair Oluşturulan Kelime Bulutu

5.TARTIŞMA ve SONUÇ
Günümüzde yükseköğretim kurumları kısıtlı kaynaklarla en yüksek kalitede öğretim hizmeti sunmak için
çaba göstermektedirler. Ayrıca süratle değişen dünya koşullarında öğrencilerini hayat boyu öğrenme
prensipleriyle dinamik bir geleceğe hazırlamaya çalışmaktadırlar. Bu çerçevede ele alındığında toplam kalite
yönetimi ilkeleri sürekli gelişim, bireysel gelişim, toplumsal gelişim gibi prensipleri de kapsadığından
yükseköğretim sistemi için ideal bir yaklaşım olarak ele alınabilir.
EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanmış yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinde
paylaşmış oldukları misyon ve vizyon ifadelerine yönelik sinyal teorisi kapsamında yapılan içerik analizine
istinaden elde edilen bulgular, EFQM kriterleri kapsamında değerlendirilerek Tablo-5 oluşturulmuştur.
Araştırmaya konu olan her yükseköğretim kurumunun sonuç bölümü pek çok değişik parametreden
oluşmakta ve ciddi farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple sonuçlara dair altıncı ve yedinci kriterlere dair
değerlendirme yapılamamıştır.
EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi’ne sahip yükseköğretim kurumlarının misyon değerlendirmelerinde
yüksek nitelikli eğitim ve öğretim sağlamayı amaçlayan, toplum için üreten, insanlık için araştırma yapacak
bilgili, nitelikli, gelişmeye açık bireyler yetiştiren, bilimselliğin ön planda olduğu üniversite olma amaçlarının
öne çıktığı görülmektedir. Bu kurumların vizyon ifadelerinde ise ulusal ve uluslar arası alanda eğitim ve
öğretim veren, bilim ve araştırma odaklı, yenilikçi, öncü ve geleceği hedefleyen kaliteli bir üniversite olma
niyetinin öne çıktığı görülmektedir.
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Tablo-5 Misyon ve Vizyon İfadelerinin EFQM Kriterlerine Göre İncelenmesi

İçerik Analizine
Göre Değerlendirme

EFQM
Kriteri

YÖN

1.Amaç,
Vizyon
ve
Strateji
(100 puan)

YAKLAŞIM/YAYILIM/
DEĞERLENDİRME
VE İYİLEŞTİRME

2.Kurum
Kültürü
ve
Liderlik
(100 puan)

UYGULAMA

3.Paydaş
Bağlılığı
Sağlama
(100 puan)
4.Sürdürülebilir
Değer
Yaratma
(200 puan)
5.Performans
ve
Dönüşümü
Yönlendirme
(100 puan)

*Üreten, araştırma yapan, bilgili, nitelikli, gelişmeye açık
bireyler yetiştiren, bilimselliğe ve sanata önem veren,
yenilikçi, öncü ve gelecek hedefli, ulusal ve uluslar arası
alanda eğitim ve öğretim hizmeti vermek amaçlanmaktadır.
*Evrensel, yetkin, yenilikçi, kaliteli ve çağdaş bir eğitim ve
öğretim sunmak hedeflenmektedir.
*Geleceğe dönük, bilimsel ve çağdaş niteliklerini ön plana
alan stratejiler oluşturulmaktadır.
*Çözüm odaklı, ahlaki değerlere bağlı, öncü, evrensel, yetkin
ve
kaliteli
olmayı
hedefleyen
Kurum
Kültürü
oluşturulmuştur.
* Değişim, gelişim ve çalışmaya önem verilmektedir.
*Teknolojiyi ve bilimselliği kullanarak geleceğe dönük
stratejiler oluşturulmaktadır.
*Liderlik vurgulanmaktadır.
*Sürdürülebilir ilişkiler yaratmak için misyon ve vizyonda
öncülük, niteliklilik, bilimsellik ve yetkinlik özellikleri
kullanılmaktadır.
*Vizyonda evrensellik, çağdaşlık, yenilikçilik, geleceğe
dönüklük gibi hedefler vurgulanmaktadır.
*Bilimsel, nitelikli, evrensel, öncü ve kalite odaklı olarak
belirledikleri temel değerlerin gelecekte sürdürüleceği
vizyonda yer almasıyla kanıtlanmaktadır.
*Yenilik, teknoloji, geliştirme gibi temel amaçlar
stratejilerinde yer almakta ve performanslarını yönlendirmek
için yararlanılmaktadır.

Radar Mantığı kullanan EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi’ne sahip Yükseköğretim Kurumlarının
uyguladıkları stratejilerle hedefledikleri sonuçların verilen eğitim ile toplum için üretim yapacak bilgili,
nitelikli, gelişmeye açık meslek sahibi, lider nitelikli bireyler yetiştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Kurumlar
mevcut ve geleceğe yönelik bu sonuçların gerçekleşmesini sağlayacak çözüm odaklılık, yenilikçilik, gelişime
açıklık gibi temel yaklaşımlara da sahiptir.
Pazarlama perspektifinden bakıldığında, araştırmaya konu olan yükseköğretim kurumlarının internet
sayfalarında paylaşmış oldukları misyon ve vizyon ifadelerinin; işveren markası oluşturmada, aday ve mevcut
öğrencilere yönelik olumlu bir algı yaratmada, uluslar arası paydaşlara yönelik iletişimde, özel sektörün
üniversiteden ve mezunlarından beklentilerinde, mevcut ve potansiyel diğer paydaşlara yönelik olarak sinyal
teorisi çerçevesinde olumlu sinyaller taşıdığı ve EFQM yaklaşımına uygun olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
benzer hedefleri olan yükseköğretim kurumlarının bu ifadeleri dikkate almalarının yerinde olacağı
söylenebilir.
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ÖZET
Dünyada gıda israfı ile ilgili kaygılar her geçen gün yükselmektedir. Gerek kıt kaynakların etkin
kullanılabilmesi, gerek iklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkan kaygılar gerekse açlıkla mücadelede küresel
başarı elde edilebilmesi için en önemli çabaların başında gıda israfıyla mücadele gelmektedir. Bu çalışmada
tersine lojistik uygulamalarının gıda israfına yönelik olarak ne şekilde değerlendirilebileceği toplumumuzun
önemli bir beslenme unsuru olan sofralık ekmek üzerinden ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tersine Lojistik, Ekmek, Gıda, İsraf, Tedarik Zinciri
POSSIBLE BENEFITS OF APPLYING REVERSE LOGISTICS AGAINST FOOD WASTE: AN
EVALUATION BASED ON TABLE BREAD
ABSTRACT
Concerns about food waste are increasing day by day in the world. Expectations for effective use of scarce
resources, concerns arising about climate change and the need for global success in the fight against hunger
are the critical components of these concerns. This study has discussed that the possible benefits of reverse
logistics practices against food waste. Table bread, an essential nutritional element of our society, has been
chosen as the base product for discussing the issue.
Keywords: Reverse Logistics, Bread, Food, Waste, Supply Chain
1. GİRİŞ
Ekmek Türkiye’de temel gıda maddeleri arasında olup her gün satın alınma oranı (%78,9) civarındadır
(Ticaret Bakanlığı, 2018). Diğer taraftan ülke genelinde 2021 yılında buğday üretimi bir önceki yıla göre
%13,9 oranında, çavdar üretimi %32,4 oranında, yulaf üretimi %12,2 oranında azalmış ve toplam tahıl
ürünleri üretim miktarları bir önceki yıla göre %14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak
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gerçekleşmiştir (TUİK, 2021). Dünya gıda israfının %30’unu tahıllar oluşturmaktadır (Tekiner vd., 2021).
Azalan tahıl üretim miktarları ve artan israf düzeyleri bize ekmek israfının önlenmesi için tedbirlerin
artırılmasının gerekliliğini göstermektedir.
Gıda perakendeciliği sektöründe ürünlerin belirli bir raf ömrü olması, taşınmaları esnasında belirli özel
koşulların sağlanması gerekliliği gibi sektöre özel sebeplerle tedarik zincirinde pek çok farklı sorun ortaya
çıkabilmektedir. Bu sorunlar arasında stok tahminleme, kalite yönetimi, iade yönetimi, atık yönetimi ve
sektörün doğasının getirdiği benzeri konular örnek olarak verilebilir. Bütün bu sayılan sebepler neticesinde
gıda perakendeciliği sektöründe hem imalattan perakendeciye hem de perakendeciden imalatçıya doğru iki
yönlü bir lojistik sisteminin kurulması gerektiği söylenebilir. Bu çalışmada perakendeciden imalatçıya doğru
ortaya çıkan akışta, sofra ekmeği öznesinde tersine lojistiğin gıda israfının önlenmesiyle ilgili rolü üzerinde
durulmaktadır.
2. ÇALIŞMA ALANI
2.1.Gıda İsrafı
“Gıda İsrafı” insanlar tarafından tüketilmesi maksadıyla üretilmiş olan her türlü yiyeceğin atılması,
kaybolması veya bozulması sebebiyle artık insanlar tarafından tüketilme imkânı kalmaması durumudur (FAO,
1981; Parfitt vd., 2010). Bir başka tanıma göreyse gıda israfı kaliteli ve insan tüketimine uygun olmayan
ancak bozulmadan önce veya sonra atıldığı için tüketilmeyen gıdaları ifade eden ve ekonomiyi, toplumu,
çevreyi etkileyen çok sektörlü bir problemdir (Lipinski vd., 2013; Amicarelli, 2021).Diğer taraftan hala insan
tüketimi için uygun olduğu halde satılması mümkün olmayan gıdalar da bir açıdan gıda israfı başlığında
değerlendirilebilmektedir (FareShare, 2011). Bu tür gıda israfı bazen de “gıda fazlası” olarak adlandırılmakta
olup iptal edilen veya fazla siparişler, günü geçmiş promosyonlar, yetersiz raf ömrü sebebiyle kullanılamaz
hale gelen ürünler, hasarlı ürünler, hatalı paketlenmiş mallar ve iade anlaşmaları sebebiyle ortaya çıkan
gıdalardan kaynaklanabilmektedirler (Alexander ve Smaje, 2008; Eriksson vd., 2017).
Gıda israfı, pek çok doğal ve mali kaynağın da ziyan olmasına sebep olmaktadır. Zira gıda imalatı sürecinde
su, toprak, ormanlar, zirai kimyasallar, enerji, emek ve benzeri pek çok kaynağın tüketilmesi gerekmektedir
(Lundqvist vd., 2008; Buzby ve Hyman, 2012). Bunlara ek olarak nakliye ve depolama yatırımlarının da yitip
gittiği söylenebilir (Beretta vd., 2013). Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), insan tüketimine yönelik küresel olarak
üretilmiş olan gıdanın 1/3’ünün bir şekilde israf olduğunu veya tedarik zincirinin çeşitli basamaklarında ziyan
edildiğini ileri sürmektedir (Gustavsson vd., 2011). 2021 verilerine göre dünya genelinde gıda israfı 931
milyon tonu aşmış olup bunun % 61’i hane halkı tüketiminde, % 26’sı gıda hizmetlerinde ve % 13’ü ise
perakende aşamasında gerçekleşmiştir (UNDP, 2021). Hane halkı tüketimindeki bu yüksek oranın nedeni,
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tüketicilerin kültürel geçmişleri, gıda tedarik alışkanlıkları ve bilgi eksiklikleridir (Szafranska vd., 2020).
Gelişmekte olan ülkelerde yetersiz çiftçi eğitimi, teknoloji eksikliği ve hasat teknikleri, depolama ve soğutma
tesisleri, nakliye ve paketleme ve pazarlama sistemleri gibi altyapı kısıtlamaları, gelişmiş ülkelerde ise tedarik
zincirindeki farklı aktörler arasındaki koordinasyon eksikliği ve tüketici davranışları gıda israfının ana
nedenleridir (FAO, 2011).
Ayrıca gıda arzındaki dalgalanmalar, tüketici talebindeki görülen değişiklikler, boyut, görsel kusur veya
ambalaj problemleri, tarih işaretleriyle ilgili tüketici anlayış eksikliği de gıda israfına yol açabilmektedir
(UNDP, 2021). Dünyada israf edilen gıda maddelerinin %44 ile meyve ve sebzeler, %20 ile kök ve yumrulu
bitkiler ve %19 ile tahıl grupları olduğu görülmektedir (Tekiner vd., 2021). Gıda israfı ile ortaya çıkan gıda
atığı üretimi de çevre üzerinde önemli sorundur ve küresel finansal maliyetlerini artırmaktadır (Awasthi vd.,
2019). Ayrıca gıda atıkları, ıslaklık ve çürüme nedeniyle diğer atıklara yapışarak kuru geri dönüştürülebilir
ürünlerin verimini de düşürmektedir (Evans, 2012).
Türkiye ise dünyada gıdanın en fazla israf edildiği ülkeler arasında 3.sıradadır (UNDP, 2021). Ülkede her yıl
26 milyon ton civarında gıda israfı yapılmaktadır ve 555 milyar TL -ki bu milli gelirimizin %15’i kadar bir
tutarını ifade etmektedir- kaybedilmektedir (Ticaret Bakanlığı, 2018). Türkiye’de gıda israfının %40 'ını
meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri oluşturmakta onları ekmek, dondurulmuş ürünler ve alkolsüz içecekler
takip etmektedir (Nielsen, 2019).
Nihayetinde gıda israfının ekonomik olarak, çiftçilerin gelirlerinin azalmasına, tüketicilerin harcamalarını
artmasına, enerji, su, gübre, arazi, araç, iş gücü gibi birçok kaynak israfına ve yapılan yatırımların boşa
harcanmasına, çevresel olarak ise gıda kaybına ve atıklara sebep olmak gibi olumsuz pek çok sonucu
beraberinde getirdiği söylenebilir (Bagherzadeh vd., 2014 ; Aday ve Aday, 2021).
2.2.Tersine Lojistik
Tedarik Zinciri Yöneticileri Konseyi’nin (Council of Supply Chain Management Professional-CSCMP)
tanımına göre lojistik yönetimi “Ürünlerin etkin olarak ileri ve geri stoklanması ve dağıtılması, müşteri
ihtiyaçlarının doğru olarak karşılanabilmesi için üretim ve tüketim noktaları arasında bilginin doğru akışının
sağlanması ile ilgili planlama, uygulama ve kontrol faaliyetlerini içeren tedarik zinciri yönetiminin bir alt
dalıdır” şeklinde ifade edilmektedir (Council Of Supply Chain Management Professionals., 2013).
Tersine lojistik ile ilgili olarak literatürde farklı tanımlar bulunmakla beraber Tablo-1’de farklı tanımlara
yönelik genel bir bakış açısı kronolojik olarak sunulmaktadır.
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Tablo-1 Literatürde Tersine Lojistikle İlgili Verilen Tanımlar
Tanımı Yapan

Yıl

Tanım

1992

Ürünlerin tüketiciden üreticiye doğru hareket ettiği dağıtım kanalıdır (Pohlen ve Farris,
1992).

1993

Tersine lojistik geniş bir kavram olup; ürünlerden ortaya çıkan zararlı/zararsız atıkların
bertaraf edilmesi ile ilgili lojistik yönetiminin bir alt dalıdır ve tersine dağıtımı da
kapsamaktadır. Bu şekli ile ürün ve bilginin normal lojistik faaliyetlerinin tersine olacak
şekilde akışı manasına gelmektedir (Kopicki, 1993).

Rogers ve
Tibben
Lembke

1998

Tersine lojistik ise hammaddenin maliyet etkin akışının sağlanması, üretim ve tüketim
noktaları arasında bilginin doğru akışının sağlanması, tamamlanmış ürünlerin dağıtımı ve
tüketiciden geri dönen ürünlerin tekrar değerlendirilmesi veya imha edilmesi
faaliyetleridir (Tibben-Lembke ve Rogers, 1998).

Stock

1998

Kaynak maliyetlerinin azaltılması, geri dönüşüm, ikame malzemelerin ayrıştırılması, atık
yönetimi, tamir ve yenileme faaliyetleri, yeniden üretme çalışmaları ilgili olarak ürün
iadelerinde lojistik yönetimine atıfta bulunan faaliyetler bütünüdür (Stock, 1998).

Dowlatshahi

2020

Tersine lojistik süreci bir imalatçının evvelce üretmiş ve dağıtmış olduğu mamulleri
tüketim noktasından olası geri dönüşüm, yeniden imal etmek veya imha etmek gibi
maksatlarla sistematik olarak geri almasıdır (Dowlatshahi, 2020).

Pohlen
ve Farris
Kopicki

Tersine lojistik uygulamalarının önemi git gide artmakta ve her geçen gün farklı kurumlar tarafından da
başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Kannan vd,. 2012).
2.3.Gıda İsrafı ve Tersine Lojistik
Gıda israfını azaltmak, ekonomik açıdan gıda tedarik zincirinin verimliliğini artırabilir, finansal açıdan
işletmeler için daha düşük maliyetler ve tüketiciler için de daha düşük fiyatlar sağlayabilir (Bagherzadeh vd.,
2014). Bundan dolayı gıda israfının azaltılabilmesi için israfın miktarının farkında olmak, etkili önlemeler
almak, israfı azaltma stratejilerini desteklemek ve döngüsel ekonomi perspektifinden israfı değerlendirmek
gereklidir (Corrado ve Sala, 2018). Gıda israfını azaltmak disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir
(Langley vd., 2010).
Araştırmacılar genel itibariyle dağıtım kanalında ileri yönlü lojistik konusuna yönelmişler fakat tersine lojistik
konusu benzer düzeyde ilgi görememiştir (Bernon ve Cullen, 2007). Fakat ürün son kullanma tarihinin
dolması, hatalı siparişler, azami stok düzeyinin aşılması, hatalı ürünlerin geri çağrılması gibi gerekçeler
ürünlerin tam ters yönde perakendeciden imalatçıya doğru akışına sebep olabilmektedir, dolayısıyla dönen
ürünler için bir akış sistemi oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır (Chaves ve Alcântara,2006; Kabir, 2013).
Gıda israfıyla ilgili olarak artan kaygılar da gıda imalatçılarını tersine lojistik uygulamalarına başvurmaları
konusunda cesaretlendirmektedir (Vlachos, 2016). Tersine lojistik uygulamalarının sağlamış olduğu rekabet
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üstünlüğü kurumlar tarafından da fark edilmiş; bu sebeple kurumların da konuya ilgisi artmıştır (Stock ve
Mulki, 2009). Buradan hareketle etkili bir tersine lojistik programı kurum için pazarda rekabet üstünlüğü
kazandırıcı bir farklılaşma yaratmalıdır denilebilir (Jayaraman ve Luo, 2007). Ayrıca tersine lojistik
uygulamaları sadece tedarik zincirindeki ilişkileri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha iyi envanter
kontrolü sağlayarak ekonomik bir rekabet üstünlüğünü de beraberinde getirir (Stock, 1992).
Tersine lojistik gıda endüstrisinde tüketicilere yüksek kaliteli, çevreye ve insan hayatına zararı olmayan
güvenli gıdaların sunulabilmesi için gereklidir (Vlachos, 2016). Tersine lojistik gıda endüstrisinde iade, geri
çağırma, geri dönüşüm, yeniden kullanma ve imha gibi süreçlerde başvurulabilecek yegane yöntemdir
(Vijayan vd., 2014). Gıda israfı, tersine tedarik zinciri uygulamalarıyla etkili bir şekilde geri dönüşüm
imkânlarını kullanarak azaltılabilir (Waseem, 2020).
3.MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada satış noktasında israf olan sofralık ekmek miktarı üzerinde durulmaktadır. Bunun temel
sebebi, tersine lojistik uygulamalarında hanelerden ziyade satış noktasında kalan ekmeklerin geleneksel
dağıtım kanalında tersine akışının pratikte daha uygulanabilir olmasıdır.
Araştırmada 9 ay süresince (Şubat 2021-Ekim 2021) Ankara iline bağlı 6 ilçeden seçilen 17 süpermarketten
elde edilen satış noktasında elde kalan sofralık ekmek miktarlarına dair veriler kullanılmıştır. Bu ilçeler;
Mamak, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı ve Yeni Mahalle’dir.
Sofralık ekmeğin ham madde maliyetinin hesaplanması için bahsi geçen süpermarketlere sofralık ekmek
tedarik eden bir firmaya ek olarak toptan ekmek imalatı yapan bir başka firma ile görüşülerek genel bir
sofralık ekmek ham madde girdi tablosu oluşturulmuştur. Ardından Ankara Gimat’ta bulunan üç toptancıdan
ve bahsi geçen üretici firmalardan bu ham maddelerin toptan fiyatlarına dair bilgi alınmış ve maliyet tablosu
oluşturulmuştur. Girdiler için birim olarak kilogram kullanılmış olup birim maliyetler ise kg/TL’dir. İmalatta
kullanılan su maliyeti ise tüketilen miktara göre farklı birim fiyatlardan ücretlendirildiği için değişken gider
kabul edilerek bu hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Satılamayan sofralık ekmek sayılarının elde edilmesi için ilgili 17 mağazanın satış sorumlularına her akşam
mağaza kapanışıyla ellerinde satılamayan sofralık ekmek miktarlarını not ederek saklamaları talimatı firma
tarafından verilmiş ve bu rakamlar bir araya getirilerek nihai miktarlar belirlenmiştir.
Ayrıca imalatçı firma yetkilileriyle satılamayan ekmeklerin akıbetiyle ilgili başvurdukları yöntemler üzerine
görüşme yoluyla bilgi alınması yoluna da gidilmiştir.
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4.ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Ankara ilinde Kasım 2021 itibariyle bir adet sofralık ekmeğin ham madde maliyetinin hesaplanması için girdi
maliyetleri ve ürün reçetesi kullanılarak Tablo-2 oluşturulmuş ve bir adet sofralık ekmeğin ortalama maliyeti
1,02 TL olarak tespit edilmiştir. Sofra ekmeği imalatı ülkemizde dünyadaki denklerine nazaran hala emek
yoğun bir şekilde yürütülmektedir. 2021 Kasım ayı itibari ile Ankara’da bir adet 250 gram ağırlığındaki
sofralık ekmeğin satış fiyatı ise 1,75TL’dir. Ekmek imalatında birim başı değişken maliyetler imalathanenin
bulunduğu muhitten üretim miktarına kadar pek çok faktörden etkilendiğinden oldukça farklılık
gösterebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada hesaplamalar sabit hammadde maliyetleri üzerinden ele
alınmaktadır.
Tablo-2 1 Adet Sofralık Ekmek İçin Kasım 2021 İtibariyle Ankara’da Ortalama Ham Madde Maliyeti
250 Gr Sofralık Ekmek Ortalama Maliyeti (Kasım 2021 itibariyle)
Kg
Birim Maliyet
Toplam Maliyet (TL)
Ekmeklik Un
50
4,3 TL
215 TL
Enzim
0,1
80 TL
8 TL
Maya
1
9 TL
9 TL
Tuz
0,8
0,95 TL
0,76 TL
Ekşi Hamur
5
4,3 TL
21,5 TL
Çıkan Sofralık Ekmek
250
Adet
254,26 TL
1 adet normal ekmek
1,017
TL

Süpermarketler unlu mamul ürünlerini büyük ölçüde konsinye olarak satmaktadırlar. Bu durumun elbette ki
istisnaları vardır. Bu çalışmada Şubat 2021-Ekim 2021 tarihleri arasında Tablo-3’te bahsi geçen sürede
satılamadığı için elde kalan sofralık ekmeklere dair bilgiler görülebilir.
Tablo-3 Şubat-Ekim 2021 Tarihleri Arasında Seçilen Süpermarketlerde Satıştan İade Olan Sofralık Ekmekler
TARİH
Şubat
2021
Mart
2021
Nisan
2021
Mayıs
2021
Haziran
2021
Temmuz
2021
Ağustos
2021
Eylül
2021
Ekim
2021
TOPLAM

Üretilen miktar
(Adet)
96360
99390
90420
89640
86730
80220
93810
102360
110130
849060

İade miktarı
(Adet)
564
337
347
492
502
729
926
670
627
5194

İade oranı
%
%0,59
%0,34
%0,38
%0,55
%0,58
%0,91
%0,99
%0,65
%0,57
%0,61

İadenin maliyeti
(TL)
575,28
343,74
353,94
501,84
512,04
743,58
944,52
683,4
639,54
5297,88

İadenin satış değeri
(TL)
987
589,75
607,25
861
878,5
1275,75
1620,5
1172,5
1097,25
9089,5

2012 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de günlük ortalama 101 milyon ekmek üretilmekte ve bunun 6
milyonu israf edilmektedir (Erbaş, 2013). Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı H. İbrahim Balcı ise
günlük israfın 2017 yılı itibariyle 4.9 milyon adet olduğunu; bununsa 1.9 milyon adedinin hanelerde israf
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olduğunu belirtmektedir (Anadolu İzlenimleri, 2017). Ayrıca Türkiye’de halkın ekmek tercihleri
irdelendiğinde en çok %85 ile beyaz ekmeğin tercih edildiği görülmektedir (Dölekoğlu vd., 2014).
Ankara ili özelinde bakıldığında üretilen ekmeklerin %81,8’inin sofra ekmeği olduğu; perakende noktasında
satılamayarak zayi olan ekmek oranının %5,6 olduğu ve günde 6 milyon ekmeğin üretildiği söylenmektedir
(Taşçı, 2017). İlgili çalışmada baz alınan fırıncı, bayi ve bakkal üçgeninde ortaya çıkan ziyanın bu çalışmada
tespit edilen süpermarket kanalında ortaya çıkanın ziyanın (%0,61) neredeyse 10 katı civarında olduğu dikkat
çekmektedir. Bunun sebebi olarak incelenen süpermarketlerin her birinde 10’un üzerinde ekmek çeşidi olduğu
ve sofralık ekmek dışında kalanların iade miktarlarının dikkate alınmaması olduğu söylenebilir.
İmalatçıların ifadelerine göre; konsinye satış yapılan süpermarketlerde ürünlerin bulunurluğu ile ilgili katı
kuralların olması dolayısı ile yok satma imkânı bulunmaması, mağazaların büyük bölümünde ekmek
imalathanesi bulunmadığı için tahmini miktarlarda taşıma ile ürün sevkiyatı yapılması, talebin günlük olarak
aşırı değişkenlik göstermesi, sayısal talep tahminleme yöntemlerinin statik kalması, tecrübî talep tahminleme
yöntemlerinin de her ne kadar dinamik olsa da yetersiz kalması gibi unsurlar bu durumda öne çıkan
sebeplerdir. Diğer taraftan tablonun sofralık ekmek dışındaki iadeleri içermediği de dikkate alınmalıdır. Yani
çeşit ekmekler de dikkate alındığında süpermarket kanadında iade olan toplam ekmek miktarı verilen
rakamların da üzerindedir.
İmalatçılarla yapılan görüşmelerde sofralık ekmek imalatı ve satışına dair şu konular öne çıkmıştır:
Sektörde ürünler genel itibari ile iki tip kanaldan son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Bunlardan birincisi
imalatçının doğrudan kendi perakende satış noktasında son tüketiciye satış yaptığı sistem diğeri ise
imalatçının ürününü kendi imkânları ile satış noktasına teslim etmesinden sonra konsinye usulde son
tüketiciye kendisine ait olmayan bir perakende noktası üzerinden ulaştırdığı sistemdir.
Ürünler günlük üretilmekte, genellikle hafta sonu hafta içine göre üretilen ürün miktarı artmaktadır. Sektörün
genelinde spesifik bir talep tahminleme yöntemi kullanılmamaktadır. Üretilecek ürün miktarı tecrübi olarak
tespit edilmektedir. Bu sebeple çoğu zaman yok satmak ile iade ürüne sebep olmak arasında bir tercih
yapılması gerekmektedir.
Ürün raf ömrünün bir gün olması ve ertesi gün satılamaması sebebi ile ister konsinye olsun ister imalatçının
doğrudan tüketiciye ulaştığı durumda olsun iade riski her zaman vardır ve yüksektir. İmalatçının doğrudan
son tüketiciye ulaştığı sistemde ürün iadesi kendisinde kalmakta; konsinye satış yapıldığında ise bir sonraki
gün aracıdan teslim alınmakta ve imalatçıya dönmektedir. Başka bir ifade genel olarak iade ürünler sistemde
tekrar üretildikleri yere dönmektedirler.
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İmalatçıların ifadelerine göre geri dönen sofralık ekmekler imalatçıda dört farklı olasılıkla karşı karşıyadır.
Bunlar:
Dilimlenip tekrar fırınlanarak çorbalık ekmek yapılması,
Tekrar fırınlandıktan sonra öğütücüden geçirilerek galeta unu yapılması,
Toplanıp hayvan barınaklarına satılması,
İmha.
İade sofralık ekmekler imalatından sonra doğru saklama koşullarında üç gün kadar daha tüketilebilir özelliğini
korumaktadır. Buna istinaden imalatçıların iade ekmekleri hayır işlerinde ihtiyaç sahiplerine vermesi de
beklenebilir. Fakat bu gibi durumlarda gıda imalatçıları, ürünü tüketene gelebilecek herhangi bir zarardan
dolayı mesuliyet taşımayı tercih etmemektedirler. Zira geri dönmüş olan üründe insan sağlığına zararlı bir
durumun meydana gelip gelmediğinin tespiti oldukça güçtür. Dolayısı ile ekmek üreticileri de aynı yolu
izlemektedir.
İmalatçı şayet imha seçeneğinden imtina edip ürünü tekrar elden geçirerek çorbalık ekmek veya galeta unu
yapmaya karar verirse bu durumda enerji ve işçilik giderlerinin yanı sıra zaman da harcamak durumunda
kalacaktır. Eğer ürünler hayvan barınağına satılırsa bu sefer de ham madde maliyetinin altına elden
çıkartılmak durumunda kalınabilmektedir.
İadenin imalatçı açısından maddi kaybının yanı sıra kıt kaynakların israfı yönünden ülke için de ekonomik
zararı vardır. Buna istinaden devlet, ekmek israfını önlemeye yönelik kampanyalar düzenlemekte ve
farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.
5.TARTIŞMA VE SONUÇ
Sadece süpermarketler özelinde bakıldığında Ankara ilinde günlük olarak ortalama 21.000 sofralık ekmeğin
satılamadığı için iade edildiği tahminlenebilir. Bunun yine Ankara özelinde yıllık maliyeti sadece ekmek ham
madde maliyeti dikkate alındığında yaklaşık olarak 7.800.000 TL’dir. Bu miktardaki iade sofralık ekmeğin
tamamının çiftliklere veya hayvan barınaklarına verilerek, çorbalık ekmek yapılarak veya galeta ununa
dönüştürülerek tekrar kullanılabilmesi mümkün değildir. Dolayısı ile iadenin tamamının dönüştürülerek son
kullanıcıya tekrar satılması söz konusu olamamaktadır.
Perakende noktalarında son kullanma tarihinin dolmasına az kalmış fakat yine de insan tüketimine uygun
durumda olan bozulabilir gıdalar, ihtiyaç sahibi insanların tüketimine sunulmak üzere hayır kurumlarına
yönlendirilebilir (Alexander ve Smaje, 2008) yahut askıda ekmek uygulamasına kaydırılabilirler.
Her sektörde olduğu gibi ekmek imalatı sektörünün de kendisine has bir matematiği vardır. Sektör
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uzmanlarıyla yapılan görüşmelerde ortalama bir işçi ve ortalama bir taş taban fırın ile günlük 2.000’in
üzerinde ekmek üretilebileceği mantığının hakim olduğu görülmüştür. 2017 tarihli gazete haberine göre
(Habertürk, 2017) Türkiye’de günlük olarak çöpe atılan ekmek miktarı 12 milyon adettir. Bu hesaba göre ülke
genelinde her gün 6.000 ekmek ustası ve taş taban fırın afakî bir çalışma ile satıştan iade edilecek ürün
üretmektedir. Dolayısı ile imalatçıların üretim anlayışlarını ve talep tahminleme yöntemlerini gözden
geçirmelerinde fayda vardır. Devletin bu noktada devreye girerek tüketicilere yaptığı farkındalık yaratma
çalışmalarını imalatçılar kanadında da uygulaması yerinde bir tercih olacaktır. Zira durum, ulusal ölçekte
sektörel verimsizlik göstermektedir.
Satılamadığı için israf olan ekmeğin ekonomiye tekrar kazandırılabilmesi için Rogers ve Tibben-Lembke’nin
(1998) modelinde belirttiği şekilde merkezi iade toplama alanları tanımlanması ve iade ekmeklerin tekrar
işlenerek endüstriyel son kullanıcılara ulaştırılmasına yönelik bir tasarım kurgulanması yerinde olacaktır.
Gıda endüstrisinde geri dönen ürünler için en sık başvurulan yöntemlerden birisi merkezi toplama noktaları
oluşturulmasıdır (De Koster vd., 2002). Merkezi tedarik zinciri tasarımı hem tedarikçiler hem de
perakendeciler için daha iyi bir gözlem imkânı, dönen ürünler üzerinde kontrol ve israfın azaltılması yönünde
bir imkân sağlar (Terreri, 2010). Bunun için iade sofra ekmeklerinin endüstride nasıl değerlendirilebileceği
tespit edilmeli ve bahsi geçen toplama merkezleri buna göre tasarlanmalıdır. Bu vesile ile hem satış iadesi
ekmekler tekrar bir maddi değer ifade edecek, hem endüstriyel tüketiciler uygun maliyetli bir ham madde elde
etmiş olacak hem de israfın önüne geçilebilecektir. Diğer taraftan böylesi tesislerin teşvik edilmesi ilerleyen
süreçte uzmanlaşmış iade toplama alanlarının yaygınlaşmasına ve böylesi bir endüstrinin de yaygınlaşmasına
vesile olabilir. Şu anda ülkemizde benzer bir uygulama endüstriyel atık yağlar için kullanılmaktadır ve alınan
sonuçlar olumludur.
Şekil-1’de sofralık ekmek imalatı için ileri ve tersine lojistik uygulamalarında merkezi toplama noktasının
eklenmesi halinde oluşması muhtemel akış görülmektedir. Satıştan iade olan ekmekler ilk değerlendirmeyi
perakende noktasında görmektedir. Burada ekmekler askıya alınabilir, imha edilebilir, perakendeci tarafından
uygun görülen biri(leri)ne hibe edilebilir, satış fiyatı düşürülerek satılması denenebilir, merkezi toplama
noktasına yahut imalatçıya geri gönderilebilir. İadeler merkezi toplama noktasına nakledildikten sonra
yeniden işlenmek üzere imalatçıya veya işleme noktasında yönlendirilerek farklı bir ürüne (galeta unu,
çorbalık ekmek vb.) dönüşmesi sağlanabilir ve tekrar perakende noktasına geçişi sağlanabilir; şayet gelen
iadeler kullanılabilecek durumda değilse toplama merkezlerinde imha da edilebilir. Toplama merkezi eğer
gelen ürünleri işleyecek şekilde tasarlanırsa, ürünler bu noktada tekrar işlenerek perakendeciye dönüşü
sağlanabilir veya uygun görülen yerlere hibe edilebilir. Satıştan iadelerin imalatçıya dönmesi durumunda ise
imha, hibe ve yeniden işleyerek perakende noktasına geri gönderme seçenekleri bulunmaktadır.
Şekil-1 Sofralık Ekmek Satıştan İadeleri İçin İleri ve Tersine Lojistik İş Akışı Model Önerisi
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--216--

21- 22/02/2022

Sofralık

ekmeklerin

iadelerinde

merkezi

toplama

noktalarının

önemli

bir
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oynayacağı

değerlendirilmektedir. Fakat bu gibi bir modeli planlarken muhakkak lojistik ve yeniden işleme ile ilgili
maliyetlerin de dikkate alınarak sistemin verimlilik prensiplerine uygun olarak kurgulanması yerinde
olacaktır.
İşletmelerde gıda israfını önlemek için bu görevin sahibi olan işletme yönetimi, karar verme sürecini
yönetecek, planlama, satın alma, üretim, depolama, stok yönetimi ve atık bilgilerini içeren, gıda israfını
önleme faaliyetlerini koordine edecek bir yönetim kontrol sistemi oluşturmalıdır (Betz vd.,2015; Özbük ve
Coşkun, 2020). Tüketicilerin de israfa karşı tutumları değiştirilerek, yoksulluk ve açlığa ilişkin farkındalıkları
artırılarak gıda israfı azaltılabilir (Ratinger vd., 2016). %60 oranında israf edilen gıdalar geri kazanılabilmekte
veya tekrar değerlendirilebilmektedir (Tekiner vd., 2021).
Perakende sektörü önemli miktarda gıda atığı üretmektedir (Filimonau ve Gherbin, 2017). Perakendecilik
aşamasında gıda geri kazanımında son kullanma tarihine yakın gıdaları yönetmek ve en uygun zamanda geri
çekmek uygun bir yol olarak görülmektedir (Giuseppe vd., 2014).
Geleneksel organik atık geri dönüşüm teknolojileri (yani yakma, depolama ve anaerobik çürütme) arasında
kompostlama, gıda atıklarının geri dönüşümü için daha ekonomik bir yol olarak uygulanabilir bir teknolojidir
(Awasthi vd., 2019). Ankara ilinde yapılan incelemeler neticesinde her ne kadar işletmelerin ekmek iadelerini
gübre maksatlı olarak geri dönüştürdüğüne dair bir bilgiye rastlanmamış olsa da bunun da başvurulabilecek
yöntemler arasında yer aldığı söylenebilir.
Sonuç olarak gıda israfının önlenmesi ve geri kazanımların sağlanması için tedarikçilerle işbirliğini
hedefleyen uygulamaların artması, iş operasyonlarının ve pazarlama stratejilerinin iyileştirilmesi ve tüketici
bilincinin artırılması, gıda kayıplarının ve israfının nedenleri ve etkileri konusunda farkındalık yaratılması,
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önleme, geri kazanım ve geri dönüşüm çözümlerine yönelik detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, gıda israfının ekonomik boyutları kadar vicdani boyutlarının da olduğu düşünülmelidir. Dünyada 852
milyon insanın açlık sınırında yaşadığı dikkate alındığında ticari kaygıların ve hesapsız satın almaların
ötesinde bir empati ile konuya bakılmasında da fayda olacaktır.
KAYNAKÇA
Aday, M. S. & Aday, S. (2021). Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılmasında Gıda Bankacılığı. IBAD Sosyal Bilimler
Dergisi, (9), 291-310. https://doi.org/10.21733/ibad.844971.
Alexander, C., & Smaje, C. (2008). Surplus Retail Food Redistribution: An Analysis of a Third Sector Model. Resour.
Conserv. Recycl, 52, 1290–1298. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.07.009.
Amicarelli, Lagioia, G., Sampietro, S., & Bux, C. (2021). Has the COVID-19 Pandemic Changed Food Waste
Perception and Behavior? Evidence from Italian Consumers. Socio-Economic Planning Sciences, 11, 1-10.
https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101095.
Anadolu İzlenimleri. (2017). Ekmek İsrafı Ciddi Boyutlara Ulaştı. Erişim Tarihi: 1 Kasım 2021.
https://www.anadoluizlenimleri.com/genel/ekmek-israfi-ciddi-boyutlara-ulasti-h191.html.
Awasthi, S.K., Sarsaiya, S., Awasthi, M.K., Liu, T., Zhao, J., Kumar, S., & Zhang, Z. (2019). Changes in Global Trends
in Food Waste Composting: Research Challenges and Opportunities. Bioresource Technology, 299, 122555.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122555.
Bagherzadeh, M., Inamura, M., & Jeong, H. (2014). Food Waste Along the Food Chain. OECD Food, Agriculture and
Fisheries Papers, No. 71, OECD Publishing: Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jxrcmftzj36-en.
Beretta, C., Stoessel, F., Baier, U., & Hellweg, S. (2013). Quantifying food losses and the potential for reduction in
Switzerland. Waste Manag, 33, 764–773. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.11.007.
Bernon, M., & Cullen, J.(2007). An integrated approach to managing reverse logistics. International Journal of Logistics
Research and Applications, 10(1), 41-56. https://doi.org/10.1080/13675560600717763.
Betz, A., Buchli, J., Göbel, C., & Müller, C.(2015). Food Waste in the Swiss Restaurants-Magnitude and Potential for
Reduction. Waste Manag. 35, 218–226.
Buzby, J., & Hyman, J. (2012).Total and Per Capita Value of Food Loss in the United States. Food Policy, 37, 561–570.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.06.002.
Chaves, G. L. D., & Alcântara, R. L. C. (2006). Reverse Logistics and the Relation Between Industry and Retail in the
After-Sale Reverse Flow Management. Paper presented at Third International Conference on Production
Research-Americas’ Region, Brazil, 1-14.
Corrado, S., & Sala, S. (2018). Food Waste Accounting Along Global And European Food Supply Chains: State of the
Art
and
Outlook.
Waste
Management
(New
York,
N.y.),
79,
120
131.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.07.032.
Council Of Supply Chain Management Professionals. (2013). Supply Chain Terms and Glossary. Erişim Tarihi: 5 Ekim
2021,
https://cscmp.org/CSCMP/Academia/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definit
ions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921.
De Koster, R., De Brito, M., & Van de Vendel, M.(2002). Return Handling: An Exploratory Study With Nine Retailer
Warehouses. International Journal of Retail & Distribution Management, 30(8), 407-421.
http://dx.doi.org/10.1108/09590550210435291.
Dowlatshahi, S. (2020). Developing a Theory of Reverse Logistics. Interfaces, 30(3), 143-155.
http://dx.doi.org/10.1287/inte.30.3.143.11670.
Dölekoğlu, C. Ö., Giray, F. H., & Şahin, A. (2014). Mutfaktan Çöpe Ekmek: Tüketim ve Değerlendirme. Akademik
Bakış Dergisi, 44,1-15.
Erbaş, A. (2013). Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut, Çağın Polisi, 142, 19-21.
Eriksson, M., Ghosh, R. M. L., & Ismatov, A. (2017).Take-Back Agreements in the Perspective of Food Waste
Generation
at
the
Supplier-Retailer
Interface.
Resour.
Conserv.
Recycl,
122,
83–93.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.02.006.
Evans, T. D. (2012). Domestic Food Waste–the Carbon And Financial Costs of the Options. In Proceedings of the
Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer, 165 (1), 3-10.
FAO. (1981). Food Loss Prevention in Perishable Crops. Erişim Tarihi: 18 Eylül 2020,
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--218--

21- 22/02/2022

http://www.fao.org/docrep/s8620e/s8620e00.htm.
(2011).
Global
food
losses
and
food
waste.
Extent,
causes
and
prevention.
https://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.pdf Erişim tarihi: 7.02.2022.
FareShare.
(2011).
National
Impact
Survey
Summary.
Erişim
Tarihi:
18
Ağustos
2021,
http://www.fareshare.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Report-online.pdf.
Filimonau, V., & Gherbin, A. (2017). An Exploratory Study of Food Waste Management Practices in the UK Grocery
Retail Sector. Journal of Cleaner Production, 167, 1184-1194. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.229.
Giuseppe A., Mario E., & Cinzia M. (2014). Economic Benefits from Food Recovery at the Retail Stage: An
Application to Italian Food Chains. Waste Manag. 34(7):1306-16. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.02.018.
Gustavsson, J., Cederberg, C., & Sonesson, U., van Otterdijk, R., & Meybeck, A. (2011). Global Food Losses and
Food
Waste:
Extent
causes
and
prevention.
Erişim
Tarihi:
11
Ağustos
2021
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf.
Habertürk. (2017). Ekmekte Büyük İsraf. Erişim Tarihi: 02.11.2021. https://www.haberturk.com/gunde-12-milyonekmek-israf-ediliyor-1734315-ekonomi.
Jayaraman, V., & Luo, Y. (2007). Creating Competitive Advantages Through New Value Creation: A Reverse Logistics
Perspective. Academy of Management Perspectives, 21(2), 56-73. https://doi.org/10.5465/amp.2007.25356512.
Kabir, M. I.(2013). Reverse logistics in Pharmaceutical Industry. International Journal of Supply Chain Management,
2(1), 96-100.
Kannan, G., Palaniappan, M., Zhu, Q., & Kannan, D. (2012). Analysis of Third Party Reverse Logistics Provider Using
İnterpretive Structural Modeling. International Journal of Production Economics, 140(1), 204-211.
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.043.
Kopicki, R. (1993). Reuse and Recycling: Reverse Logistics Opportunities. Oak Brook, IL:Council of Logistics
Management.
Langley, J., Yoxall, A.,. Heppell, G., Rodriguez, E.M., Bradbury, S., Lewis, R., Luxmoore, J., Hodzic, A., & Rowson,
J.(2020). Food for Thought? A UK Pilot Study Testing a Methodology for Compositional Domestic Food Waste
Analysis. Waste Manag. Res. 28, 220–227. http://dx.doi.org/10.1177/0734242X08095348.
Lipinski, B., Hanson, C., Lomax, J., Kitinoja, L., Waite, R., & Searchinger, T. (2013). Creating a Sustainable Food
Future: Reducing Food Loss and Waste. Washington, D.C., USA: World Resource Institute.
Lundqvist, J., de Fraiture, C., & Molden, D. (2008). Saving water: From Field to Fork - Curbing Losses and Wastage in
the
Food
Chain.
Erişim
Tarihi:
24
Ağustos
2021.
http://www.siwi.org/wpcontent/uploads/2015/09/PB_From_Filed_to_fork_2008.pdf.
Nielsen. (2019). Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Algı Araştırma Raporu. İstanbul: Nielsen.
Ozbük, R.M.Y. & Coskun, A.(2020). Factors Affecting Food Waste at the Downstream Entities of the Supply Chain: A
Critical Review. J. Clean. Prod. 244, 118–628. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118628.
Parfitt, J., Barthel, M., & Macnaughton, S. (2010). Food Waste within Food Supply Chains: Quantification and
Potential for Change to 2050. Phil. Trans. R. Soc. B: Biological Sciences, 365, 30653081.https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126.
Pohlen, T. L., & Farris, T. M. (1992). Reverse Logistics in Plastics Recycling. International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management, 22(7), 35-47. https://doi.org/10.1108/09600039210022051.
Ratinger, T., Tomka, A., & Boskova I. (2016) Sustainable Consumption of Bakery Products; a Challenge for Czech
Consumers and Producers. Agricultural Economics – Czech, 62, 447-458. https://doi.org/10.17221/244/2015AGRICECON.
Stock, J. R. (1992). Reverse Logistics. Oak Brook, IL: Council of Logistics Management.
Stock, J. R. (1998). Development and Implementation of Reverse Logistics Programs. Council of Supply Chain
Management Professionals, Illionis.
Stock, J. R., & Mulki, J. P.(2009). Product Returns Processing: An Examination of Practices of Manufacturers.
Wholesalers/Distributors and Retailers, 30(1), 33-62. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2009.tb00098.x.
Szafrańska, M., Krasnodębski, A., & Kapsdorferová, Z. (2020). Level of Financial Literacy and Food Waste in Polish
Households, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics,
12 (1), 99-109.
http://dx.doi.org/10.7160/aol.2020.1200109.
Taşçı, R., Karabak, S., Bolat, M., Pehlivan, A., Şanal, T., Acar, O., Külen, S., Güneş, E., & Albayrak, M. (2017).Ankara
İlinde Ekmek Fırınlarının Üretim Yapısı ve Ekmek İsrafı. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-16.
Tekiner, İ. H., & Mercan, N. N. , Kahraman, A. & Özel, M. (2021). Dünya ve Türkiye’de Gıda İsrafı ve Kaybına Genel
Bir Bakış . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2) , 123-128 .
http://dx.doi.org/10.47769/izufbed.884219.
Terreri, A. (2010). Reverse logistics moves forward. Food Logistics. Erişim Tarihi: 7 Ekim 2021.
FAO.

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--219--

21- 22/02/2022

https://www.foodlogistics.com/transportation/3pl-4pl/article/10255988/reverse-logistics-moves-forward.
Tibben-Lembke, R., & Rogers, D. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends And Practices. Reverse
Logistics Executive Council.
Ticaret Bakanlığı (2018). Türkiye İsraf Raporu. https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/5e6b33e913b876e4200a0101/
Turkiye_Israf_Raporu_2018.pdf. Erişim tarihi: 7.02.2022.
TUİK. (2021) Bitkisel Üretim İstatistikleri . https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Uretim-Istatistikleri-202137249 Erişim tarihi: 7.02.2022.
UNDP. (2021). UNEP Food Waste Index Report 2021. https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-indexreport-2021 Erişim tarihi: 7.02.2022.
Vijayan, G., Kamarulzaman, N. H., Mohamed, Z. A., & Abdullah, A. M. (2014). Sustainability in Food Retail Industry
Through Reverse Logistics. International Journal of Supply Chain Management, 3(2), 11–23.
Vlachos, I. P.(2016). Reverse Logistics Capabilities And Firm Performance: The Mediating Role of Business Strategy.
International Journal of Logistics Research and Applications, 19(5), 424–442. https://doi.org/10.1080/
13675567.2015.1115471.
Waseem, M. (2020).Adoption of Reverse Logistics In Food Companies: A Case of Pakistan. Sukkur IBA Journal of
Management and Business, 6(2), 24–57. https://doi.org/10.30537/sijmb.v6i2.440.

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--220--

21- 22/02/2022

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN
PERSONELİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ
Serap ÇOLAK
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Mustafa ASLAN
2

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği
ORCID: 0000-0001-9062-472X

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatında Görev Yapan Personelin İletişim
Becerilerinin bazı değişkenler açısından İncelenmesidir. Bu amaçla 2021 yılında kurum personeline rastgele
yöntemle ve gönüllük esasına dayalı olarak İletişim Becerileri algılarını ölçmek için Korkut Owen ve Bugay
(2014) tarafından geliştirilen 25 soruluk iletişim becerileri ölçeği, sosyo-demografik özelliklerini ölçmek için
ise 6 soruluk bilgi anketi uygulanmıştır. Çalışmaya 150 kadın, 165 erkek toplam 315 gönüllü katılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda; iletişim becerileri ölçeğinde yaş değişkeninde tüm alt boyutlarda, hizmet yılı
değişkeninde ise kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik alt
boyutlarında anlamlı fark bulunmuş iken (p<0.05); cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve kurum içi
görev değişkenlerinde ise anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yaş
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the Communication Skills of the Personnel Working in the Central
Organization of the Ministry of Youth and Sports in terms of some variables. For this purpose, a 25-item
communication skills scale developed by Korkut Owen and Bugay (2014) to measure Communication Skills
perceptions, and a 6-question knowledgequestionnaire to measure their socio-demographic characteristics
were applied to the personnel of the institution in 2021 on a random and voluntary basis. A total of 315
volunteers, 150 women and 165 men, participated in the study. As a result of the analyzes made; In the
communication skills scale, while there was a significant difference in all sub-dimensions in the age variable
and in the sub-dimensions of self-expression, active listening and non-verbal communication, and willingness
to communicate in the variable of years of service (p<0.05); There was no significant difference in the
variables of gender, marital status, education level and in-house job. (p>0.05).
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İletişim en genel ve yalın tanımıyla, duygu, düşünce, bilgi, haber ve becerilerin paylaşılması, başka bir deyişle
bireyler arasında duyguda, düşüncede, tutumda ortak bir payda oluşturma sürecidir (Karadağ vd. 2015).
İletişim, tüm örgütsel etkinliklerin gerçekleştirilmesinde rol oynayan temel süreçlerden birisidir. Örgüt
çalışanları sürekli olarak iletişim sürecinin bir parçası konumundadırlar. Bu açıdan yöneticilik, iletişimden
etkilenmeyen ya da iletişimi kullanmayan bir görev olarak düşünülemez. Aksine, örgüt içerisinde çalışanların
ve yöneticilerin zamanlarının büyük çoğunluğunu iletişime harcadıklarını göstermektedir (Fidan ve Küçükali,
2014)
İnsan, her yönüyle sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürebilmek için iletişime ihtiyaç duyar (Korkmaz ve
Yalçın 2018). İnsan sosyal yapı içinde diğer insanlarla iletişim kurmak, sevmek-sevilmek, desteklenmek,
eğitilmek, mutlu olmak ve üzüntü duymak gibi emasyonel duygulara ihtiyaç duyar (Çolak vd. 2018). İnsanlar
arasında etkili ve sağlıklı iletişim kurmak bireylerin birbirlerini doğru anlaması birbirlerine saygı göstermesi
ve karşılıklı anlayış duygusuna dayanmaktadır (Çolak vd. 2017). Devlet kurumları, sürekli gelişmekte olan
sosyal bir topluluk olduğundan bu kurumlarında görev yapan personelin gerek kurum içinde gerekse kurumlar
arasında sürekli iletişim halinde olmaları açısından iletişim becerilerine ilişkin algıları da önem arz
etmektedir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatında Görev Yapan Personellerin iletişim
becerilerini saptamaktır.
2.Yöntem
Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ölçek uygulamaları Google formlar üzerinden katılımcılara
gönderilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, tüm katılımcılara ölçek gönderilmiş ve gönüllü
katılım sağlayan 150’si kadın 165’i erkek olmak üzere toplam 315 katılımcı ile çalışma tamamlanmıştır.
Bu araştırmada; Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatında Görev Yapan Personelin İletişim becerileri
algısının incelenmesi ve bulunan bu değerlerin de cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kurum içi görev ve hizmet yılı
değişkenlerine göre değişiklik gösterip göstermediği sorusuna yanıt aranmıştır.
2.1.Veri Toplama Araçları
2.1.1.Bilgi Anketi: Araştırmacılar tarafından hazırlanan 6 soruluk bilgi anketi kullanılmıştır.
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Çalışmada araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan bilgi anketi ve Korkut Owen ve
Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır.
Tablo 1. İletişim becerileri ölçeği maddelerinin boyutlara göre dağılımları
Boyutlar
1.İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler
2.Kendini İfade Etme
3. Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim
4.İletişim Kurmaya İsteklilik

Maddeler
1, 3, 6, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25
2, 5, 17, 20
10, 11, 12, 17, 19, 22
4, 7, 8, 9, 14

Korkut Owen ve Bugay (2014) 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşan iletişim becerileri ölçeğinin geneli için
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını “α=.88” olduğu, alt boyutların Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını ise
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler alt boyutunda “α=.75”, Kendini İfade Etme alt boyutunda “α=.80”, Etkin
Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim alt boyutunda “α=.90”, İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutunda “α=.99”
olarak belirlemiştir. Yapılan araştırmada ise elde edilen Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları şu şekildedir:
Tablo 2. İletişim becerileri ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları
Boyutlar
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler
Kendini İfade Etme
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim
İletişim Kurmaya İsteklilik
Genel

Cronbach Alfa

Aralık/Düzey

0.73
0.74
0.73
0.68
0.88

α>.60 Oldukça güvenilir
α>.60 Oldukça güvenilir
α>.60 Oldukça güvenilir
α>.60 Oldukça güvenilir
α>.80 Yüksek derecede güvenilir

Cronbach’s Alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliği “.00-.40” arası olduğunda ölçek güvenilir değil,
“.40-.60” arası olduğunda düşük güvenirlikte, “.60- .80” arası olduğunda oldukça güvenilir, “.80-1.00” arası
olduğunda ise ölçek yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilmektedir (Kalaycı, 2016). Bu bağlamda
araştırmada kullanılan iletişim becerileri ölçeğine ait verilerin güvenilir olduğu kabul edilmiştir.
Ölçekte ters puanlanan madde yer almamaktadır. Ölçek 5’li likert tipi (Hiçbir Zaman, Nadiren, Bazen,
Sıklıkla, Her Zaman) puanlamaya sahiptir. İletişim becerileri ölçeğinden alınacak en düşük 25 puan (25
madde x 1-Hiçbir Zaman), en yüksek 125 puan (25 madde x 5-Her Zaman) olup, ölçekten ulaşılan puanların
yüksek olması araştırmaya katılan Gençlik Spor Bakanlığı Çalışanlarının iletişim becerilerinin yüksek, düşük
olması iletişim becerilerinin düşük olduğu anlamına gelmektedir.

2.2. Verilerin Analizi

Veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden,
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ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup-t testi, üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için tek yönlü
varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Farkın kaynağını bulmak için; varyanslar eşit olduğu ve
örneklemin eşit olmadığı için Sheffe, testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.
3.Bulgular
Araştırma kapsamına alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelinin sosyodemografik özelliklere göre frekans ve yüzdelik dağılımları Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya katılan kurum personelinin Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Durumu

Medeni Durum

Görev

Hizmet Yılı

Kadın
Erkek
18-28
29-39
40-50
51 yaş ve üzeri
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Evli
Bekâr
Antrenör
Sportif Eğitim Uzmanı
Memur
Şube Müdürü
Diğer
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri

Frekans
150
165
24
199
70
22
40
220
50
5
222
93
23
61
119
13
99
82
135
48
11
39

Yüzde
47.6
52.4
7.6
63.2
22.2
7.0
12.7
69.8
15.9
1.6
70.5
29.5
7.3
19.4
37.8
4.1
31.4
26.0
42.9
15.2
3.5
12.4

Tablo-3’de ankete katılan ve değerlendirmeye alınan 315 kurum personelinin sosyo-demografik özelliklerine
ait frekans dağılımları ve yüzdelik oranları verilmiştir. Tablo-3’e göre, araştırmada yer alan ve anket sonuçları
değerlendirmeye tabi tutulan 315 personelin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde; %52.4 çalışanın, erkek
olduğu ve %47.6’sının ise kadın olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki kurum personeli eğitim
durumlarına göre incelendiğinde, %1,6’sının doktora, %15.9’unun yüksek lisans, %69.8’inin üniversite
eğitimi aldığı, %12.7’sinin ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan personelin yaşa göre
dağılımları incelendiğinde, %7.6’sının 18-28 , %63.2’sinin 29-39, %22.2’sinin 40-50, %7’sinin 51 yaş ve
üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma kapsamındaki personelin hizmet yılına göre dağılımı
incelendiğinde, %26’sının 1-5 yıl, %42.9’unun 6-10 yıl, %15.2’sinin 11-15 yıl, %3.5’inin 16-20 yıl ve
%12.4’ünün 21 yıl ve üzeri kurumda çalışmış oldukları görülmektedir. Diğer sosyo-demografik özelliklerin
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frekans ve yüzdelik dağılımları tablo-3’ de verilmiştir.
Tablo 4. Kurum Çalışanlarının iletişim becerilerinin cinsiyet değişkenine ilişkin analiz verileri
İİTB Ort/sd
Boyutlar

Cinsiyet

KİE

EDSOİ

İKİ

Genel

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Kadın

40.72±4.56

16.48±2.31

24.60±3.18

19.62±2.79

101.34±10.40

Erkek

40.78±4.44

16.67±2.28

24.64±3.03

19.52±2.74

101.46±10.44

p

.903

.460

.890

.767

.918

t

-.122

-.740

-.138

.297

-.102

İİTB: İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler
KİE: Kendini İfade Etme

EDSOİ: Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim
İKİ: İletişim Kurmaya İsteklilik

Tablo 4 incelendiğinde cinsiyet değişkeninde iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği puan ortalamasına
bakıldığında; kadın 40.72±4.56, erkek 40.78±4.44, kendini ifade etme alt boyutunda kadın 16.48±2.31, erkek
16.67±2.28, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda kadın 24.60±3.18, erkek 24.64±3.03,
iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda kadınların 19.62±2.79 erkeklerin 19.52±2.74, iletişim becerileri
ölçeği toplam puan ortalamasında ise kadınların 101.34±10.40, erkeklerin 101.46±10.44 olduğu görülmüştür.
İletişim becerileri ölçeği ve alt boyutlarına göre cinsiyet açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir
(p>0.05).
Tablo 5. Kurum Çalışanlarının iletişim becerilerinin medeni durum değişkenine ilişkin analiz verileri
İİTB

KİE

EDSOİ

İKİ

Genel

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Evli

40.83±4.58

16.72±2.32

24.77±3.10

19.65±2.71

101.83±10.43

Bekar

40.55±4.29

16.24±2.22

24.27±3.08

19.37±2.87

100.36±10.34

p

.622

.089

.201

.418

.253

t

.493

1.704

1.281

.811

1.145

Değişkenler

Medeni Durum

Tablo 5 incelendiğinde medeni durum değişkeninde iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği puan
ortalamasına bakıldığında; evli 40.83±4.58, bekâr 40.55±4.29, kendini ifade etme alt boyutunda evli
16.72±2.32, bekâr 16.24±2.22, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda evli 24.77±3.10, bekâr
24.27±3.08, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda evlilerin 19.65±2.71 bekârların 19.37±2.87, iletişim
becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise evlilerin 101.83±10.43, bekârların 100.36±10.34 olduğu
görülmüştür. İletişim becerileri ölçeği ve alt boyutlarına göre medeni durum açısından anlamlı bir fark
olmadığı görülmektedir (p>0.05).
Tablo 6. Kurum Çalışanlarının iletişim becerilerinin yaş değişkenine ilişkin analiz verileri
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İİTB

KİE

EDSOİ

İKİ

Genel

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

18-28a

41.08±5.05

16.12±2.07

24.75±3.09

20.04±3.39

102.20±11.11

29-39b

40.06±4.49

16.26±2.25

24.09±2.94

19.07±2.49

99.36±9.88

40-50

c

42.38±3.83

17.24±2.26

25.60±3.26

20.37±2.78

105.38±10.05

51 ve üstüd

41.45±4.63

17.90±2.26

26.22±2.81

21.04±3.18

106.31±10.73

p

.002*

.000*

. 000*

. 000*

. 000*

F

5.063

6.232

6.572

6.815

8.167

Farkın Kaynağı

b<c

a<d, b<c, b<d

b<c, b<d

b<c, b<d

b<c, b<d

Değişkenler

Yaş

*p<0.05
Tablo 6 da yaş değişkenine göre iletişim becerileri ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; 18-28 yaş;
iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 41.08±5.05, kendini ifade etme alt boyutunda 16.12±2.07, etkin
dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 24.75±3.09, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda
20.04±3.39, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 102.20±11.11 olduğu, 29-39 yaş; iletişim
ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.06±4.49, kendini ifade etme alt boyutunda 16.26±2.25, etkin dinleme
ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 24.09±2.94, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.07±2.49,
iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 99.36±9.88 olduğu, 40-50 yaş iletişim ilkeleri ve
temel beceriler alt ölçeği 42.38±3.83, kendini ifade etme alt boyutunda 17.24±2.26, etkin dinleme ve sözel
olmayan iletişim alt boyutunda 25.60±3.26, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 20.37±2.78, iletişim
becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 105.38±10.05, 51 yaş ve üzeri iletişim ilkeleri ve temel
beceriler alt ölçeği 41.45±4.63, kendini ifade etme alt boyutunda 17.90±2.26, etkin dinleme ve sözel olmayan
iletişim alt boyutunda 26.22±2.81, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 21.04±3.18, iletişim becerileri
ölçeği toplam puan ortalamasında ise 106.31±10.73 olduğu görülmüştür. Yaş değişkeni açısından ölçek
toplam puan ortalamasında ve tüm alt boyutlarda anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Tablo 7. Kurum Çalışanlarının iletişim becerilerinin eğitim durumu değişkenine ilişkin analiz verileri
İİTB

KİE

EDSOİ

İKİ

Genel

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Lise

41.65±4.69

16.90±2.32

25.15±3.42

20.17±2.96

103.90±11.08

Üniversite

40.61±4.63

16.43±2.37

24.60±3.03

19.41±2.86

100.92±10.65

Eğitim

Yüksek Lisans

40.44±3.69

16.82±1.87

24.10±3.14

19.70±2.15

100.90±8.63

durumu

Doktora

42.60±3.64

18.60±1.14

18.60±1.14

20.20±1.30

107.60±7.66

p

.413

.107

.203

.401

.199

F

.958

2.050

1.545

.984

1.560

Değişkenler

Tablo 7 de Eğitim durumu değişkenine göre iletişim becerileri ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; lise
mezunlarının; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt boyutunda 41.65±4.69, kendini ifade etme alt boyutunda
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--226--

21- 22/02/2022

16.90±2.32, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 25.15±3.42, iletişim kurmaya isteklilik alt
boyutunda 20.17±2.96, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 103.90±11.08 olduğu,
Üniversite mezunlarının; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.61±4.63, kendini ifade etme alt
boyutunda 16.43±2.37, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 24.60±3.03, iletişim kurmaya
isteklilik alt boyutunda 19.41±2.86, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 100.92±10.65,
Yüksek Lisans mezunlarının, iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.44±3.69, kendini ifade etme alt
boyutunda 16.82±1.87, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 19.70±2.15, iletişim kurmaya
isteklilik alt boyutunda 19.70±2.15, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 100.90±8.63,
Doktora mezunlarının iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 42.60±3.64, kendini ifade etme alt
boyutunda 18.60±1.14, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 18.60±1.14, iletişim kurmaya
isteklilik alt boyutunda 20.20±1.30, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 107.60±7.66
olduğu görülmüştür. Eğitim durumu açısından ölçek toplam puan ortalamasında ve tüm alt boyutlarda anlamlı
fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Tablo 8. Kurum Çalışanlarının iletişim becerilerinin Hizmet yılı değişkenine ilişkin analiz verileri
İİTB Ort/sd
Değişkenler

Hizmet
yılı

KİE

EDSOİ

İKİ

Genel

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

1-5 yıla

40.67±4.56

16.40±2.04

24.53±2.81

19.53±2.68

100.92±10.07

6-10 yıl

40.54±4.31

16.41±2.34

24.45±2.72

19.25±2.61

100.60±9.46

40.12±4.73

16.52±2.36

24.00±3.74

19.31±2.81

99.95±11.33

40.45±5.95

16.63±2.83

24.45±4.71

19.63±3.72

101.09±16.16

21 yıl ve üzerie

42.51±3.99

17.64±2.25

26.23±3.18

21.05±2.74

107.02±9.89

p

.121

.048*

.011*

.009*

.009*

F

1.842

2.424

3.323

3.464

3.418

a<e, b<e

a<e, b<e c<e

a<e, b<e c<e

a<e, b<e,c<e

b

11-15 yılc
16-20 yıl

d

Farkın Kaynağı

*p<0.05
Tablo 8 de Hizmet yılı değişkenine göre iletişim becerileri ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; 1-5 yıl
arası görev yapan personelin; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.67±4.56, kendini ifade etme alt
boyutunda 16.40±2.04, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 24.53±2.81, iletişim kurmaya
isteklilik alt boyutunda 19.53±2.68, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 100.92±10.07
olduğu, 6-10 yıl görev yapan personelin; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.54±4.31, kendini
ifade etme alt boyutunda 16.41±2.34, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 24.45±2.72,
iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.25±2.61, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise
100.60±9.46, 11-15 yıl arası görev yapan personelin, iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.12±4.73,
kendini ifade etme alt boyutunda 16.52±2.36, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda
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24.00±3.74, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.31±2.81, iletişim becerileri ölçeği toplam puan
ortalamasında ise 99.95±11.33, 16-20 yıl arası görev yapan personelin iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt
ölçeği 40.45±5.95, kendini ifade etme alt boyutunda 16.63±2.83, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt
boyutunda 24.45±4.71, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.63±3.72, iletişim becerileri ölçeği toplam
puan ortalamasında ise 101.09±16.16, 21 yıl ve üzeri görev yapan personelin iletişim ilkeleri ve temel
beceriler alt ölçeği 42.51±3.99, kendini ifade etme alt boyutunda 17.64±2.25, etkin dinleme ve sözel olmayan
iletişim alt boyutunda 26.23±3.18, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 21.05±2.74, iletişim becerileri
ölçeği toplam puan ortalamasında ise 107.02±9.89 olduğu görülmüştür. Hizmet yılı açısından; kendini ifade
etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda ve ölçek toplam puan
ortalamasında anlamlı fark görülür iken (p<0.05), iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt boyutunda anlamlı
fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Tablo 9. Kurum Çalışanlarının iletişim becerilerinin Kurum içi görev değişkenine ilişkin analiz verileri
İİTB

KİE

EDSOİ

İKİ

Genel

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Ort/sd

Antrenör

41.00±4.47

16.56±2.62

25.04±3.58

19.60±3.24

101.95±11.56

Sportif Eğitim Uzmanı

40.55±5.08

17.04±1.96

24.86±2.77

19.49±2.52

101.59±10.69

Kurum

Memur

40.65±3.97

16.47±2.04

24.30±2.85

19.52±2.30

100.86±8.93

İçi

Şube Müdürü

42.84±4.27

17.07±2.10

25.46±2.69

21.07±2.53

106.30±10.45

Görev

Diğer

40.65±4.74

16.38±2.69

24.65±3.49

19.47±3.26

101.16±11.58

p

.543

.390

.554

.398

.505

F

.774

1.034

.756

1.019

.833

Değişkenler

Tablo 9 da Kurum içi görev değişkenine göre iletişim becerileri ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında;
Antrenör olarak görev yapan personelin; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 41.00±4.47, kendini
ifade etme alt boyutunda 16.56±2.62, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 19.60±3.24,
iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.49±2.52, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise
101.95±11.56 olduğu, Sportif Eğitim Uzmanı olarak yapan personelin; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt
ölçeği 40.55±5.08, kendini ifade etme alt boyutunda 17.04±1.96, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt
boyutunda 24.86±2.77, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.25±2.61, iletişim becerileri ölçeği toplam
puan ortalamasında ise 101.59±10.69, Memur olarak görev yapan personelin, iletişim ilkeleri ve temel
beceriler alt ölçeği 40.65±3.97, kendini ifade etme alt boyutunda 16.47±2.04, etkin dinleme ve sözel olmayan
iletişim alt boyutunda 24.30±2.85, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 19.52±2.30, iletişim becerileri
ölçeği toplam puan ortalamasında ise 100.86±8.93, Şube Müdürü olarak görev yapan personelin iletişim
ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 42.84±4.27, kendini ifade etme alt boyutunda 17.07±2.10, etkin dinleme
ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 25.46±2.69, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutunda 21.07±2.53,
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iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 106.30±10.45, Diğer unvanlarda görev yapan
personelin iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt ölçeği 40.65±4.74, kendini ifade etme alt boyutunda
16.38±2.69, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim alt boyutunda 24.65±3.49, iletişim kurmaya isteklilik alt
boyutunda 19.47±3.26, iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ise 101.16±11.58 olduğu
görülmüştür. Kurum içi görev açısından ölçek toplam puan ortalamasında ve tüm alt boyutlarda anlamlı fark
olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
4.Tartışma
Toplumda var olmak adına önemli bir yere sahip olan iletişim, insanların birbirleri ile sürekli iletişim halinde
olmaları ve gençlerin ülkemize kazandırılmasında rol üstlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı kurumunda
çalışanlar adına da önemli bir boyut kazanmaktadır. Gençlik Spor Bakanlığında görev yapan personellerin
öncelikle kendi kendine olan iletişimi ve ekibi arasında olan iletişimle kendini ifade edebilmeli, içinde
bulunduğu durumu anlayabilmeli ve ekip arkadaşlarıyla etkili iletişim sayesinde koordineli iş takibi
yapabilmelidir. Kişileri anlamak etkili iletişimle, etkili iletişimi sağlamak ise duygu ve düşünceleri anlayarak
aktarabilmek sayesinde mümkündür (Öztürk 2015, Karadağ vd. 2015, Erkayıran vd. 2019).
Çalışmada cinsiyet değişkenine göre İBDÖ toplam puan ortalamasında ve alt boyutlarda gruplar arası anlamlı
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Her ne kadar anlamlı farklılık bulunmasa da erkeklerin iletişim becerilerinin
puan ortalaması iletişim kurmaya isteklilik alt boyutu dışında tüm alt boyutlarda ve toplam puan
ortalamasında kadınlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Literatür bilgileri incelendiğinde; araştırma
sonuçlarımıza benzer şekilde cinsiyetin iletişim üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığına ulaşılmıştır (Çolak
vd. 2018, Bingöl ve Demir 2011, Mutlu vd. 2014, Öztürk 2015).
Bu çalışmada iletişim becerilerinin medeni durum değişkenine ilişkin analizler incelendiğinde, iletişim
becerisi ve alt boyutlarında medeni durum değişkeninde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Evli çalışanların bekar çalışanlara kıyasla, hem iletişim becerileri toplam puanda hem de tüm alt boyutlarda
daha yüksek iletişim beceri düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Literatür çalışmaları incelendiğinde her ne
kadar Gençlik ve Spor bakanlığı çalışanlarına yönelik çalışma olmasa da, öğretmenler üzerine yapılan
çalışmalarda araştırmamıza benzer çalışmaların olduğu görülmüştür (Levent 2011, Kayhan 2014 ve Özer
2017). Evli çalışanların iletişim becerilerinin yüksek olmasının nedeni aile kavramının yerleşmesi ve ev
içinde daha fazla iletişim halinde olmaları olduğu düşünülebilir.
Çalışma kapsamında, iletişim becerilerinin yaş değişkenine ilişkin analizleri incelendiğinde, iletişim becerisi
toplam puan ve alt boyutlarında yaş değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuçlar
incelendiğinde; iletişim ilkeleri ve temel beceriler alt boyutunda, 40-50 yaş arasında olanların, 29-39 yaş
arasında olanlara göre daha yüksek iletişim becerisine sahip olduğu, kendini ifade etme alt boyutunda 51 ve
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üstü yaşında olanların 18-28 ve 29-39 yaş arasında olanlardan daha yüksek iletişim becerisine sahip olduğu,
etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik alt boyutlarında 19-29 yaş arasında
olanların 40-50 yaş ve 51 üstü yaşta olanlardan daha düşük iletişim becerisine sahip olduğu ve iletişim
becerileri toplam puan ortalamasında ise 51 ve üstü yaş ile 40-50 yaş arasında olanların 29-39 yaş arasında
olanlara göre daha yüksek iletişim becerilerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Literatür bilgileri
incelendiğinde; Aküzüm ve Gültekin (2017), Karaca (2018) yaptıkları çalışmalarda, yaş değişkenine göre
iletişim becerisi ve alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çolak vd. 2018, Köleşoğlu
(2009) ve Derici Cevap’ın (2017) yaptığı çalışmalarda bu çalışmanın sonuçlarının aksine, yaş değişkenine
göre iletişim becerisi ve alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmada, iletişim becerilerinin eğitim düzeyi değişkenine ilişkin analizler incelendiğinde, iletişim
becerisi ve alt boyutlarında eğitim düzeyi değişkeninde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Her ne kadar anlamlı farklılık görülmemiş olsa da puan ortalamalarına bakıldığında, genel olarak eğitim
seviyesi arttıkça iletişim becerilerinin de arttığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde, Karaca (2018) ve
Derici Cevap (2017) tarafından yapılan çalışmalarda, bu çalışmayı destekleyen şekilde eğitim düzeyinin
iletişim beceri düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığına dair bulgulara rastlanmıştır.
Çalışmada hizmet yılı değişkenine gore iletişim becerileri ve temel ilkeler alt boyutu dışındaki tüm alt
boyutlarda ve iletişim becerileri toplam puan ortalamasında anlamlı farklılık görülmüştür (p>0.05). anlamlı
firkin hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için yapılan sheffe testinde; kendini ifade etme alt
boyutunda, 21 yıl ve üzeri hizmete sahip olanların 1-5 yıl ve 6-10 yıl hizmet yılına sahip olanlara gore
iletişim becerilerinin yüksek olduğu, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik
alt boyutunda ve iletişim becerileri toplam puan ortalamasında, 21 yıl ve üzeri hizmet yılına sahip olanların
iletişim becerilerinin anlamlı düzeyde 1-5 yıl, 6-10 yıl ve 11-15 yıl hizmet yılına sahip olanlara gore yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Literature bilgileri incelendiğinde; çalışmamıza benzer şekilde Kayhan (2014),
Aküzüm ve Gültekin (2017) ile Özgök (2019) tarafından yapılan çalışmalarda, hizmet yılı değişkeninin
iletişim becerilerine dair analizlerde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada kurum içi görev değişkenine göre iletişim becerileri ölçeği toplam puan ortalamasında ve alt
boyutlarda gruplar arası anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Her ne kadar anlamlı farklılık bulunmasa
da şube müdürlerinin tüm alt boyutlarda ve toplam puan ortalamasında diğer görev yapanlara göre daha
yüksek iletişim becerilerine sahip olduğu görülmüştür. Şube müdürünün daha yüksek iletişim becerisine sahip
olmasının nedeni olarak görev sorumluluk açısında daha yüksek sorumluluğa sahip olması hizmet içi
koordinasyonun sağlanması adına daha yüksek iletişim düzeyine sahip olduğu düşünülmüştür.
5.Sonuç ve Öneriler
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Sonuç olarak; medeni durumun iletişim becerilerini etkilemediği, cinsiyetin iletişim becerileri üzerinde
etkisinin olmadığı, hizmet yılı arttıkça iletişim becerilerinin arttığı, eğitim düzeyinin iletişim becerileri
üzerinde etkili olmadığı, kurum içi görev dağılımının iletişim becerileri üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı,
yaş arttıkça iletişim ilkeleri ve temel beceriler, iletişim kurmaya isteklilik, kendini ifade etme, etkin dinleme
ve sözel olmayan iletişim alt boyutlarında ve iletişim becerileri toplam puanında iletişim becerilerinin yüksek
olduğu görülmüştür.
Öneriler
Bu çalışmada Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez teşkilatında görevli personellerin iletişim becerileri
araştırılmıştır farklı illerdeki taşra teşkilatı ile karşılaştırma yaparak iletişim becerileri incelenebilir.
Ön test-son test çalışmaları yapılarak iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilerek çalışanların
iletişim becerilerinin geliştirilmesi sağlananabilir.
Kurumlararası karşılaştırma yapılabilir örneğin; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelleri ile Gençlik
Spor Bakanlığı çalışanlarının iletişim becerileri karşılaştırılabilir.
KAYNAKÇA
Aküzüm, C., ve Gültekin, S. Ö. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri İle Sınıf Yönetimi
Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Electronic Journal Of Education Sciences, 6 (12), 88-107.
Bingöl G, Demir A. (2011). Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Göztepe Tıp
Dergisi, 26(4), 152-159.
Çolak S, Başaran Z, Erdal R, Demirkiran G. (2017) Effect on Communication Skill Levels of Regulatory
Recreative Activities in Children. 9.International Physical Education Teachers and Sports Instructors
Congress. Antalya, Turkey, 19-22.
Çolak S, Erdal R, Başaran Z, Çolak E, Malkoç N. Tekin Orha A & Tavas O. (2018). Investigation of the
Communication Skill Levels of Sports Club Managers . Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi, 3
(3), 319-324.
Derici Cevap, S. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Benlik Saygıları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Eskil Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Erkayıran O, Şenocak SÜ, Demirkıran F. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin duygu ifadeleri ve kişilerarası
ilişki tarzları: kesitsel bir çalışma. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2(2), 1-8.
Fidan, M. & Küçükali, R. (2014). İlköğretim kurumlarında yöneticilerin iletişim becerileri ve örgütsel
değerler [Administrators’ communication skills and organizational values in primary education
institutions]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4 (1),
317-334.
Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı). Ankara: Pegem
Akademi.
Karaca E. (2018). Öğretmenlerin İletişim Becerileri İle Politik Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--231--

21- 22/02/2022

Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Karadağ M, Işik O, Cankul İ, Abuhanoğlu H. (2015), Hekim ve hemşirelerin iletişim becerilerinin
değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 160-179.
Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kayhan, N. (2014). Öğretmenlerin İletişim Becerileri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki
(Gaziantep İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kahramanmaraş.
Korkmaz Z, Yalçın B. (2018). Sağlık hizmetlerinde iletişim becerilerinin önemi ve sosyodemografik
değişkenler açısından analizi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4): 368-391.
Korkut Owen, F. & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 51-64.
Köleşoğlu, G. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Liderlik Özellikleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
(İstanbul İli Beyoğlu İlköğretim Okullarında Bir Uygulama). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Levent, B. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans
Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya
Mutlu O, Şentürk E, Zorba E. (2014). Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empatik Eğilim ve İletişim Becerisi.
International Journal of Sport Culture and Science, 2(1), 129-137.
Özer, A.R. (2017). Öğretmenlerde Sosyal Kaygı Düzeyi Ve İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Özgök D. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Birlikte Çalışma Düzeyleri Ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.
Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Öztürk EA. (2015). Acil Hemşirelerinin İletişim ve Empatik Beceri Düzeylerini Etkileyen Faktörler. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Tezi, Samsun.

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--232--

21- 22/02/2022

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, ÖRGÜTSEL YALNIZLIK VE YABANCILAŞMA
ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BİR META – ANALİZ ÇALIŞMASI
Fatma ÖZTÜRK GÜLER
Gazi University, Institute of Education Sciences, Department of Assessment, Measurement and Evaluation in
Education, ANKARA
ORCID: 0000-0001-5576-4372

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, örgütsel sessizlik, örgütsel yalnızlık ve yabancılaşma arasındaki ilişkilerin ortalama
etki büyüklüğünün belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 2012-2021 yılları arasında, belirtilen ilişkileri
belirlemeye dönük çalışmaların meta - analizi yapılmıştır. Meta-analiz çalışmasına örgütsel sessizlik, örgütsel
yalnızlık ve yabancılaşma arasındaki ilişkiler açısından 1 (Ntoplam=503), örgütsel sessizlik ile örgütsel
yalnızlık arasındaki ilişkiler açısından 1 (Ntoplam=400), örgütsel sessizlik ile yabancılaşma arasındaki ilişkiler
açısından 5 (Ntoplam=1127), örgütsel yalnızlık ile yabancılaşma arasındaki ilişkiler açısından 2 (Ntoplam=644)
araştırma, dâhil edilmiştir. Meta-analize dâhil edilen çalışmalar Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bolu,
Konya, Ankara, Muş, Sivas ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen araştırmalardan oluşmaktadır. Yayım
yanlılığı için incelenen huni saçılım grafikleri, Duval ve Tweedie kırp ve doldur yöntemi, Begg ve Mazumdar
sıra korelasyonlarına ait Kendall’ın Tau b katsayı değerleri, Klasik Güvenli N analizi ve Egger regresyon
testi, meta-analizde yayım yanlılığının olmadığına işaret etmektedir. Rastgele etkiler modeline göre
gerçekleştirilen etki büyüklüğü analizlerinde, Fisher ɀ katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel
sessizlik, örgütsel yalnızlık ve yabancılaşma arasındaki ilişkilerin (r= ,779) yüksek düzeyde, örgütsel sessizlik
ve örgütsel yalnızlık arasındaki ilişkilerin (r= ,728) yüksek düzeyde, örgütsel yalnızlık ve yabancılaşma
arasındaki ortalama ilişkilerin (r= ,618) yüksek düzeyde ve örgütsel sessizlik ve yabancılaşma arasındaki
ortalama ilişkilerin de (r= ,542) orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sessizlik, Örgütsel Sessizlik, Yalnızlık, Örgütsel Yalnızlık, Yabancılaşma
THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANİZATİONAL SİLENCE, ORGANİZATİONAL
LONELİNESS AND ALİENATİON: A META – ANALYSİS STUDY
ABSTRACT
The aim of this research is to determine the average effect size of teh relationships between organizational
silence, organizational loneliness and alienation. With this aim, a meta-analysis of the studies aimed at
determining the specified relationships between the years 2012-2021 were conducted. 1 (Ntotal=503) in terms
of the relations between organizational silence, organizational loneliness and alienation, 1 (N total=400) in
terms of the relations between organizational silence and organizational loneliness, 5 (Ntotal=1127) in terms of
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the relations between organizational silence and alienation, 2 (N total=644) in terms of the relations between
organizational loneliness and alienation were included in the meta-analysis study. The studies included in the
meta-analysis consist of the studies carried out in the provinces of Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bolu,
Konya, Ankara, Muş, Sivas and Tekirdağ. Funnel scatter plots, Duval and Tweedie trim and fill method,
Kendall’s Tau b coefficient values of Begg and Mazumdar rank correlations, Classic Safe N analyis and
Egger regression test examined for publication bias indicate that there is no publication bias in the metaanalysis. The Fisher ɀ coefficient was used in the effect size analyzes performed according to the random
effects model. As a result of the research, it was determined that the relations between organizational silence,
organizational loneliness and alienation were found to be high (r= ,779), the relations between organizational
silence and organizational loneliness were found to be high (r= ,728), and the average relations between
organizational loneliness and alienation were found to be high (r= ,618), and the average relations between
organizational silence and alienation were found to be moderate (r= ,542).
Keywords: Silence, Organizational Silence, Loneliness, Organizational Loneliness, Alienation
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KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN ÖNEMİ VE COVID-19 SALGINININ
KOBİ İSTATİSTİKLERİNE YANSIMALARI
Dr. Sultan SARI
ORCID: 0000-0002-8670-3625

ÖZET
İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi
biri iki yüz yirmi milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimleri veya girişimler, KOBİ olarak
tanımlanmaktadır. Bu çalışmada KOBİ’lere ilişkin 2009-2020 yıllarına ilişkin kümülatif veriler tablolar
analizi yöntemiyle ve grafikler aracılığıyla incelenmiş, ayrıca KOBİ’lere ve büyük işletmelere ilişkin veriler
karşılaştırılarak KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemi ortaya konulmuş ve Covid-19 salgınının Kobi
istatistiklerine yansımalarına da değinilmiştir. 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de küçük ve orta büyüklükte
işletme niteliğinde toplam 3.295.995 girişim bulunmakta ve bunlar tüm girişimlerin % 99,76’sına tekabül
etmektedir. KOBİ’ler 2009 yılında istihdamın % 76’sı ile üretimin % 44,67’sini gerçekleştirirken 2020 yılında
istihdamın % 72’si ile üretimin % 42,75’ini gerçekleştirmişlerdir. Buna rağmen tüm bankacılık sektörü
kredilerinin % 23’ü Kobi kredilerinden oluşmaktadır. Bu oran Covid-19 salgını kapsamında verilen destekler
sonucu 2020 yılında ancak % 23,73 olarak gerçekleşmiştir. KOBİ’ler 2019 yılında katma değerin % 44’ünü
yaratırken 2020 yılında bu oran Covid-19 salgını nedeniyle % 41’e düşmüştür. Aynı yönde çalışan başına
katma değerin de % 23’den % 21’e düştüğü görülmektedir. Kısaca Covid-19 salgınından olumsuz bir şekilde
etkilenseler bile KOBİ’ler geçmişte olduğu gibi bugün de üretimin ve ekonominin motoru niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: küçük ve orta boy işletmeler ( kobi ) , kobi üretim değeri, kobi istihdam, kobi katma
değer, Covid-19 salgını
THE IMPORTANCE OF SMEs AND THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC OVER SMEs
STATISTICS
ABSTRACT
It is described as “SME” economic units or enterprises that employed less than 250 people and net revenue or
balance sheet less than 125 billion TL. In this study, it is considered SMEs’ importance in Turkish economy
with the data annually between 2009 and 2021 by tables and graphs and by comparing larger companies’ data
and mentioned the effects of Covid-19 Pandemic to SME statistics. According to the data of 2020, there are
3.295.995 SMEs in Turkey and it means that 99.76 % of all firms operate in Turkey is SME. In 2009, SMEs
produced the 44.67 % of all production with 76 % of all workers in Turkey; in 2020, they produced the 42.75
% of all production with 72 % employment. Despite of that, SME Loan is 23 % of all cash credits . This credit
rate increased only to 23, 73 % in 2020 by some credit support under government supports because of Covid19 Pandemic . While SMEs created 44 % of all added-value in 2019, this rate decreased to 41 % in 2020
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because of Covid-19 Pandemic. In the same way,

it is seen that the added value per employee decreased

from 23 % to 21 %. Shortly, even though SMEs are influenced negatively from the Covid-19 Pandemic, they
are still engine of production and so economy of Turkey as before.
Keywords: small and medium enterprises (SMEs), Production value by SMEs, SME employment, added
value by SMEs, Covid-19 Pandemic
1.GİRİŞ
İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi
biri iki yüz yirmi milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler veya girişimler, KOBİ olarak
tanımlanmaktadır ( KOBİ Yönetmeliği )1 . Dünyada diğer ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz
ekonomisinde de KOBİ’lerin yeri ve önemi büyüktür. Kısa bir özet istatistik bu önemi göstermeye yeterlidir.
2020 yılı verilerine göre Türkiye’de küçük ve orta büyüklükte işletme niteliğinde toplam 3.295.995 girişim
bulunmakta ve bunlar tüm girişimlerin % 99,76’sına tekabül etmektedir. KOBİ’ler 2009 yılında istihdamın %
76’sı ile üretimin % 44,67’sini gerçekleştirirken 2020 yılında istihdamın % 72’si ile üretimin % 42,75’ini
gerçekleştirmektedir. 2020 yılı verilerine göre katma değerin de % 41’ini KOBİ’ler yaratmaktadır.
Bu nedenle bu çalışmada kısa girişten sonra ikinci bölümde KOBİ’lere ilişkin iktisadi yazın taramasına yer
verilmiş, sonraki 3. Bölümde KOBİ’lere ilişkin 2009 - 2020 yıllarına ilişkin kümülatif veriler tablolar analizi
yöntemiyle ve grafikler aracılığıyla incelenmiş, KOBİ’lere ve büyük işletmelere ilişkin veriler karşılaştırılarak
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu analiz sırasında 2019 ve 2020
yıllarına ilişkin kümülatif KOBİ verileri karşılaştırılarak Covid-19 salgınının KOBİ istatistiklerine
yansımalarına da yer verilmiştir. Çalışma kısa bir özet sonuç bölümü sona ermektedir.
2. İktisadi Yazın Taraması
Özdemir vd’nin ( 2007 ) de belirttiği gibi; “KOBİ’ler küreselleşme ile birlikte dünyada yaşanan değişimle
uyumlu, esnek, dinamik, yaratıcı,

yenilikçi, yalın, krizlere dayanıklı yapıları ile 1980 sonrasında

“Madde 4; b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük
işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,(1)
c) Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali
tabloyu,
d) Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan
tutarı,
e) Yıllık iş birimi (YİB): Bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işletme adına çalışan bir kişiyi,
f) (Mülga: 10/9/2012-2012/3834 K.)
ifade eder.”. Daha sonra buradaki “ yüz yirmi beş milyon Türk Lirası ” ifadesi “iki yüz yirmi milyon Türk Lirası”na yükseltilmiştir (
https://www.cnnturk.com/ekonomi/bddk-kobi-tanimina-iliskin-sinir-220-milyon-tl-olarak-belirlenecek ) .
1
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ekonomilerin vazgeçilmez aktörleri haline gelmişlerdir”.

Kobilerin artan önemine rağmen bu konuda

özellikle Türkçe iktisadi yazının yetersiz olduğu gözlenmektedir. Özdemir vd’nin ( 2007 ) çalışması
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemini göstererek Türkiye ekonomisinin başarı şartını
KOBİ’lerin başarılı olması şartına bağlamakta ve “ ülkemizde yatırım ve ihracatı artırmak, istihdamı
yükseltmek ve işsizliği azaltmak, ekonomik krizlere karşı dayanıklı bir ekonomiye sahip olmak için,
KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini” vurgulamaktadır.
Türkoğlu ( 2002 ) da çalışmasında “KOBİ’lerin bölgesel kalkınmaya etkilerini” incelemekte ve bölgesel
kalkınmada “KOBİ temelli stratejiler” önermektedir.
Ay ve Talaşlı ( 2007 ) “ KOBİ’lerin ihracattaki yeri ve karşılaştıkları sorunları” incelemiş ve “ KOBİ’lerin
sayısal acıdan önemli ağırlığına ve sanayi sektöründe üretim ve istihdam alanında cok ciddi bir üstünlüğüne,
karlılık, verimlilik, katma değer artışı, kaliteli üretim gibi konularda büyük işletmelere göre daha iyi konumda
olmalarına rağmen ihracattaki payının düşük olduğunu ve sağlıklı bir ekonomik yapının oluşturulması icin,
KOBİ’lerin teşvik edilmesi gerektiğini, Türkiye’de ihracat alanında KOBİ’lere sağlanan teşviklerin önemli
olanaklar sunmasına rağmen KOBİ’lerin bunlardan fazla yararlanamadıklarını” söyleyerek “ KOBİ’lerin
ihracat için kullanabileceği önemli stratejileri ” açıklamışlardır. Bunlardan bazıları: “Eximbank kredilerinden
daha etkin bir şekilde faydalanma, ölcek ekonomilerinin maliyet ve rekabet avantajını yakalamak için
Sektorel Dış Ticaret Şirketleri, internet kullanımı ve e-ticaretin yaygınlaşması, yükselen ekonomiler icinde
yer alan ve kur kaynaklı krizlere maruz kalan Türkiye’de ihracatın KOBi’ler arasında teşviki için vadeli işlem
piyasalarının özendirilmesidir” .
Yine Keskin vd de ( 2009 ) çalışmalarında “ bölgesel gelişme kaynağı olarak KOBİ’ler ve ihracat sorunlarını
Erzurum ili kapsamında ” incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; “ ihracat yapan işletme sayısının çok
az olduğunu, gerek ihracat yapanların, ihracat yaparken karşılaştıkları sorunları ve gerekse ihracat yapmak
istediği halde ihracat yapamayan işletmelerin yapmama nedenlerinin benzerliğini ” tespit ederek “ önem
sırasına göre mevzuata ilişkin sorunlar ve bürokratik engeller, ülkede sıklıkla yaşanan ekonomik istikrarsızlık,
dış pazarlar hakkında bilgi eksikliği ve finansman sorunlarını” önemli engeller olarak sıralamışlardır.
Çatal’ın ( 2007 ) çalışması da “ Bölgesel Kalkınmada Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin ( KOBİ ) Rolü” nü
incelemektedir. KOBİ’lerin avantaj ve dezavantajlarını başarılı bir şekilde ortaya koyan bu çalışmada “
KOBİ’lerin sosyal yaşama en önemli katkılarından birinin ülkedeki bölgeler arasındaki kalkınmışlık
farklılıklarını azaltarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve ülkenin enerji ve potansiyelini ortaya çıkarmak
” olduğu vurgulanmıştır.
Iraz’ın ( 2006 ) çalışması da “küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin ulusal-sosyo ekonomik sisteme katkılarını”
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teorik çerçevede ortaya koymaktadır. Ona göre; küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemini vurgulamak, hiçbir
zaman küresel işletmelerin önemini yadsımak anlamına gelmemektedir. Uzun dönemde küçük ve orta boy
işletmeler ( KOBİ ) büyük işletmelerin girdilerinin ve ara mallarının üreticisi durumuna gelmektedirler. Başka
bir deyişle, bilgiye dayalı organizasyonların başat olduğu ve olmaya devam edeceği küresel bilgi
ekonomisinde büyük, orta ve küçük işletmeler zıt güçler olarak algılanmamakta, varolma ve sürekli gelişme
anlayışı ile sosyo-ekonomik sistemi etkin biçimde birlikte çalıştırmaktadırlar”.
Nurrachmi vd ( 2012 ) “Türkiye’deki KOBİ’lerin gelişmesini” ele aldıkları çalışmalarında Kobayachi'nin
mikro ve makro modellerini kullanmışlardır.

Türkiye’de KOBİ’lerin ekonomik büyümeyi ateşleyen,

istihdamı destekleyen, esnek yapıları ile Türkiye ve AB arasında köprü gibi önemli bir rol oynamasına
rağmen, diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında yenilikçilik konusunda birtakım zorluklarla karşı
karşıya oldukları, bu zorlukların da genelde finansman ve uluslararasılaşmadan kaynaklandığı sonucuna
varmışlardır.
Tutar ( 2014 ) da çalışmasında “KOBİ’lere sağlanan desteklerin en önemlileri arasında yer alan KOBİ
kredilerinin ekonomik büyümeye etkilerini” incelemekte ve “KOBİ’lere kullandırılan krediler ile ekonomik
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini test etmeyi ve nedenselliğin yönünü bulmayı” amaçlamaktadır.
Ekonometrik analiz sonucuna göre; “ Türkiye’de KOBİ’lere verilen krediler ile ekonomik büyüme arasında,
KOBİ kredilerinin ekonomik büyümenin nedeni olduğu yönünde bir ilişki bulunduğu ” sonucuna varılmıştır.
Demirci ( 2017 ) de “ Türkiye’de Ölçek Bazında KOBİ Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisini ” , 2006 2016 dönemi aylık verileriyle Türkiye için Johansen eşbütünleşme testi, VAR modeline ve VECM’ ye dayalı
Granger nedensellik testleri ile araştırmış ve Tutar’ın ( 2014 ) bulgularıyla uyumlu bir şekilde “ekonomik
büyüme ve mikro işletme kredilerinin eşbütünleşik olduğunu, aralarında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu ve
uzun dönemde ekonomik büyümeden mikro işletme kredilerine doğru bir nedenselliğin varlığını gösterdiği,
kısa dönemde ekonomik büyümeden küçük işletme kredilerine doğru da nedensellik tespit edildiği” sonucuna
varmıştır. Ona göre; “ finansal sektörün reel ekonominin ihtiyaçlarına göre şekil aldığını savunan talep-takipli
görüşü, mikro ve küçük işletme kredi piyasaları ve ekonomik büyüme ekseninde, desteklemektedir” .
KOBİ’lerle ekonomik büyüme ilişkisi ve KOBİ’lerin bölgesel kalkınmaya katkıları konusunda uluslararası
iktisadi yazın da pek çok yayın bulunmaktadır. İlk olarak Ming-Wen- Hu’nun ( 2010 ) 1960 - 1990 dönemini
kapsayan 37 ülkeden verilerle yaptığı regresyon analizi sonuçları küçük işletmelerin ekonomik refaha faydalı
oldukları hipotezini destekler nitelikte olup KOBİ’ler ve ekonomik büyüme arasında sistematik bir ilişki
vardır. Ama, öte yandan, KOBİ’lerin tüm ekonomik kalkınmaya katkılarının niteliği konusunda farklılıklar
bulunmaktadır. Örneğin gelişmiş ülkeler de KOBİ’lerle gelen girişimcilik ekonomik büyümeye katkıda
bulurken, az gelişmiş ülkeler de KOBİ’ler sadece istihdam yaratma kapasiteleri ile katkıda bulunabilmektedir.
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Dolayısıyla hem Tutar’ın ( 2014 ) hem de Demirci’nin ( 2017 ) çalışmalarının “KOBİ’lerin önemini ortaya
koyan çalışmalar oldukları” söylenebilir.
Beck vd ( 2005 ) KOBİ’lerin göreli büyüklüğü, ekonomik büyüme ve fakirlik ilişkisini 76 ülkenin imalat
sektöründe KOBİ’lerin istahdam payı verilerini kullanarak incelemişler ve analiz sonuçlarına göre sermaye
başına GSYH ve KOBİ’ler arasında güçlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Öte yandan KOBİ’lerin fakirliği
azalttığı yönünde bir kanıt elde edememişlerdir. Beck vd ( 2008 ) bir başka çalışmalarında 45 ülkeden 91
banka ile görüşerek KOBİ’lerin banka finansmanını incelemişler ve genel olarak KOBİ’ler karlı bulunmasına
rağmen bu konuda firmadan çok kredi çevresinin daha önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Örneğin,
gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin daha riskli bulunarak daha pahalıya daha az kredilendirildiklerini iddia
etmektedirler. Onlara göre bu konuda bankanın özel mi devlet bankası mı ya da yabancı banka mı olduğu da
önemlidir.
Cravo vd ( 2009 ) de Brezilya’da KOBİ’lerin bölgesel ekonomik büyümeye katkılarını 1985-2004 dönemi
yıllık verileri ile

panel analizle incelemektedir. Analiz sonuçlarına göre KOBİ’lerin göreli önemi ile

ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiş olup ; onlara göre bu sonuç gelişmekte olan
ülkelerde elde edilen sonuç ile uyumludur ve KOBİ’lerin büyüklüğünden ziyade KOBİ istahdamı ya da insan
kaynağının ekonomik büyüme ile ilişkisi daha pozitif ve önemlidir.
Öte yandan aynı ilişkiyi Malezya için inceleyen Aris’e ( 2007 ) göre; KOBİ’ler sayıları, ciroları ve
istahdamları ile Malezya ekonomisine pozitif katkıda bulunmaktadır ve ülkenin rekabetçi küresel çevreye
uyum ve direncini güçlendirmektedir. Madanchian vd’nin (2015) Malezya ile ilgili çalışması da bu sonucu
desteklemektedir.
Kandasamy vd ( 2015 ) de KOBİ’lerin ekonomik büyümeye katkılarını yenilik ve teknoloji, finansa erişim ve
altyapı geliştirilmesi açılarından ASEAN ülkeleri

1

(Malaysia, Thailand, Indonesia and Vietnam ) için

incelemişler ve Malezya ile karşılaştırmışlardır.

Onlara göre KOBİ’ler ekonomik kalkınmaya önemli

katkılarda bulunmaktadır, özellikle yenilik ve teknoloji, finansa erişim ve altyapı açısından KOBİ’ler
güçlendikçe ülke ekonomisine katkıları da büyümektedir.
Cania vd’ne ( 2016 ) göre, KOBİ’ler Arnavutluk ekonomisinde önemli rolü var, sürdürülebilir ekonomik
büyümeye, istihdama ve fakirliğin azaltılmasına katkıları pozitif olup onlar, istihdamın, rekabetin, ekonomik
dinamizmin ve yeniliğin kaynağıdır. Coğrafi olarak ülkeye dağılmış olduklarından daha iyi bir gelir
dağılımına da katkıda bulunmaktadırlar. Arnavutluk’a dair bir başka çalışma da ( Myslimi vd, 2016 )
8 Ağustos 1967'de Malezya, Filipinler, Tayland, Endonezya ve Singapur tarafından kurulan ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri
Birliği) , farklı tarihlerde sırasıyla Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın da örgüte dahil olmasıyla bugünkü halini
almıştır ( www.deik.org.tr ) .
1
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KOBİ’ler ve ekonomik büyüme arasında nedensel bir ilişki olduğunu ve KOBİ’lerin sosyal kalkınmaya
önemli katkısı olduğunu göstermektedir.
Gherghina vd’nin ( 2020 ) 2009 - 2017 verilerini kullanarak logaritmik ve yarı logaritmik doğrusal regresyon
yöntemiyle yaptıkları araştırma sonuçlarına göre Romanya’da da KOBİ’ler bölgesel ekonomik büyümeye
pozitif katkıda bulunmaktadır.
Öte yandan, Mahmood vd’nin ( 2016) Çin ile ilgili olarak yaptıkları araştırma sonuçlarına göre eğer ülkede
KOBİ’leri destekleyici ve koruyucu bir sistem varsa ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabilmektedirler.
İktisadi yazından çalışmaların gösterdiği gibi KOBİ’ler ülke için stratejik bir alandır. Hal böyle iken Covid-19
krizinden ekonomik anlamda en fazla etkilenen işletmelerin de KOBİ’ler olduğunu ve bu olumsuz etkileri
gösteren ampirik çalışmalar da yapılmış ve halen yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları : Albonico vd.,
2020 ; Al-Fadly, 2020 ; Dai vd., 2021; Dörr vd, 2021; Hidayat vd, 2021; Juergensen vd., 2020 ; Korankye,
2020 ; Lu vd., 2020 ; Mahajan, 2020 ; Martinez-Cillero vd., 2020 ; Pedauga vd, 2021 ; Warsame, 2020 ;
Qamruzzaman, 2020 ; Shafi vd., 2020 .
Ne var ki Covid-19 salgınının KOBİ’lere etkisi konusunda Türkçe yayınların sınırlı olduğu gözlenmektedir.
Bu sınırlı çalışmalardan biri Eğri ve Doğaner’e ( 2020 ) aittir. Çalışmalarında “ Covid-19 ve ekonomik krizi
KOBİ’ler özelinde değerlendirmişler” ve “söz konusu süreci en az zararla atlatmak adına oluşturulan
politikaların titizlikle belirlenmesi, başta çalışan sağlığının ön plana alındığı, firmaların nakit akışının
sağlandığı, kredi ve desteklerden en yüksek ölçüde fayda sağladığı uygulamaların hayata geçirilmesi ve bu
aşamada kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen desteklerin firmalar tarafından takip edilmesi,
süreçlerin titizlikle uygulamaya geçirilmesi konusuna önem vermeleri gerektiği” sonucuna ulaşmışlardır. Bu
çalışmada, alınan ekonomik tedbirlerin yanında “ KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanların tespit edilmesi” de
hedeflenmiş ve bu yönde “ KOBİ’lerin finansal akışlarını korumaya yönelik tedbirler ve iş modellerinin
geliştirilmesi için kamunun danışmanlık ve koordinasyon desteklerinin öne çıktığı” da belirtilmiştir.
Şahin ( 2021 ) de çalışmasında “Covid-19 krizinin KOBİ’ler üzerindeki etki ve sonuçlarını ampirik çalışmalar
üzerinden okuyarak genellemeler yapmayı amaçlamış ve bu kapsamda 20 ampirik araştırma makaleyi içerik
analizine tabi tutarak kavramsal bir harita oluşturmuştur”. Şahin’e ( 2021: 479-480) göre; “KOBİ’ler bölgesel
ve ulusal ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlamaları, istihdam yaratmaları ve sürekli yeni girişim
gerçekleştirmeleri ile bölge ve ülke ekonomisi için önemlidir. Buna karşı KOBİ’ler diğer büyük işletmelere
göre daha emek yoğun, daha az istihdama sahip, düşük sermaye ile kurulmuş, nakit akışı düşük, güvene
dayalı ve yüz yüze iletişimi gerektiren işletmeler olması sebebi ile Covid-19 krizine karşı daha savunmasız
konumdadırlar.” Analizi sonucunda; “ KOBİ’lerin mali açıdan sıkıntı yaşamaları, bazılarının kapanması ve
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işgücü kayıplarının yüksek oranda olması önemli kavramsallaştırmalardandır ve krizin yarattığı olumsuz
durumdan kurtulmak için yenilikçilik çabaları da KOBİ’ler için olumlu bir gelişme olarak”
değerlendirilmiştir.
Ayaydın ve Pilatin ( 2021 ) çalışmalarında “Covid-19 küresel pandemisinin KOBİ’lere etkilerini” incelemiş
ve özellikle finansal konularda ve KOBİ’lerin salgın boyunca yaşayacakları likidite sıkıntılarına yönelik, orta
ve uzun vadede daha yenilikçi ve faizsiz finansman yöntemleri geliştiren politikalar ve KOBİ’lerin salgın
boyunca değişen tüketim alışkanlıklarına uyumlu dijital ve e-ticaret stratejileri geliştirmelerini
önermektedirler.
3.Tablolar Analizi
Genel olarak KOBİ istatistiklerine kısa bir bakış bile KOBİ’lerin önemini ortaya koymaya yeterlidir.
Öncelikle aşağıdaki Tablo 3.1.’ de de görüldüğü gibi işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ’lerden
oluştuğunu belirtmek gerekir. Sayı olarak hem KOBİ’ler hem de büyük işletmeler yıldan yıla artmış olsa da (
büyük işletmelerin 2017 - 2019 arası hariç) yüzdelerin hemen hemen aynı kaldığı tablodan da açık bir şekilde
görülmektedir. Kobiler, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerde de benzer oranlara
sahiptir (Dünya Bankası, 2022) .
Tablo 3.1. Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre girişim sayısı, 2009-2020 [ Programcılık ve
yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç ]
KOBİ - SMEs

%

Büyük- Large

%

Toplam – Total

2009

2 625 455

99,79

5 630

0,21

2 631 085

2010

2 672 039

99,75

6 748

0,25

2 678 787

2011

2 728 856

99,69

8 422

0,31

2 737 278

2012

2 790 414

99,66

9 646

0,34

2 800 060

2013

2 839 698

99,72

8 027

0,28

2 847 725

2014

2 879 135

99,69

9 045

0,31

2 888 180

2015

2 931 040

99,65

10 193

0,35

2 941 233

2016

2 970 195

99,62

11 186

0,38

2 981 381

2017

3 087 152

99,57

13 260

0,43

3 100 412

2018

3 153 299

99,78

7 072

0,22

3 160 371

2019

3 221 233

99,78

7 188

0,22

3 228 421

2020

3 295 995

99,76

8 071

0,24

3 304 066

Kaynak: TÜİK
KOBİ’lerin sayı olarak ağırlığına rağmen üretim değerinin düştüğü görülmektedir ( Tablo 3.2.). Özellikle
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Covid-19 salgını boyunca 2020 yılında KOBİ’lerin üretim değeri % 44,11’den % 42,75’lere düşmüştür.
Yukarıda iktisadi yazından verilen örneklerde de belirtildiği üzere KOBİ’ler Covid-19 salgınından daha fazla
etkilenmişlerdir ( Albonico vd., 2020 ; Dai vd., 2021; Eğri ve Doğaner, 2020 ; 132-136 ). 2020 yılında
KOBİ’lerin üretim değeri düşerken büyük işletmelerin üretim değeri yükselmiştir.
Tablo 3.2. Büyüklük grubuna göre üretim değeri, 2009-2020
[Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç]
KOBİ - SMEs

Büyük- Large

%

Toplam – Total

%

2009

465 356 998 744

44,67

576 500 941 875

55,33

1 041 857 940 619

2010

540 723 435 199

43,94

689 750 206 840

56,06

1 230 473 642 039

2011

662 813 157 423

42,20

907 897 618 974

57,80

1 570 710 776 397

2012

739 849 779 020

41,90

1 025 834 013 183

58,10

1 765 683 792 203

2013

914 773 885 226

44,68

1 132 682 040 521

55,32

2 047 455 925 747

2014

1 037 155 491 103

44,12

1 313 684 141 261

55,88

2 350 839 632 364

2015

1 145 775 164 785

43,00

1 518 914 906 688

57,00

2 664 690 071 473

2016

1 269 622 945 039

42,92

1 688 732 031 866

57,08

2 958 354 976 905

2017

1 504 357 421 199

40,47

2 212 610 247 779

59,53

3 716 967 668 978

2018

2 159 669 898 071

45,68

2 568 141 581 343

54,32

4 727 811 479 414

2019

2 340 488 812 456

44,11

2 965 054 840 727

55,89

5 305 543 653 183

2020

2 577 707 022 698

42,75

3 452 600 091 959

57,25

6 030 307 114 657

Kaynak: TÜİK
Öte yandan cirolara bakıldığında KOBİ’ler ile büyük işletmelerin başabaş olduğu görülmektedir ( Tablo 3.3. )
. 2018 yılında KOBİ’lerin ciroları % 52 ile büyük işletmelerden fazlaymış ama 2018 krizi ve ardından Covid19 salgınından olumsuz etkilendiği düşünülmektedir.
Tablo 3.3. Büyüklük grubuna göre ciro değeri, 2009-2020 [Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
finans ve sigorta faaliyetleri hariç]
KOBİ - SMEs

Büyük- Large

%

Toplam – Total

%

2009

908 696 035 452

51

869 730 919 791

49

1 778 426 955 243

2010

1 052 246 197 228

50

1 060 413 346 655

50

2 112 659 543 883

2011

1 285 503 626 625

48

1 411 456 052 333

52

2 696 959 678 958

2012

1 450 386 026 640

47

1 635 323 544 820

53

3 085 709 571 460

2013

1 760 552 346 268

50

1 746 742 262 879

50

3 507 294 609 147

2014

1 983 982 974 143

49

2 066 304 694 950

51

4 050 287 669 093
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2015

2 183 081 541 449

48

2 370 288 853 219

52

4 553 370 394 668

2016

2 363 765 254 731

47

2 629 687 682 081

53

4 993 452 936 812

2017

2 804 338 327 421

45

3 494 568 737 298

55

6 298 907 064 719

2018

4 054 610 328 424

52

3 769 499 126 145

48

7 824 109 454 569

2019

4 506 756 941 846

50

4 433 836 622 629

50

8 940 593 564 475

2020

5 234 655 843 801

50

5 340 145 957 223

50

10 574 801 801 024

Kaynak: TÜİK
Faktör maliyeti ile katma değere bakıldığında katma değerin % 59’unun büyük işletmeler tarafından %
41’inin KOBİ’ler tarafından yaratıldığı görülmektedir ( Tablo 3.4.). Bu demektir ki büyük işletmeler katma
değeri yüksek ürünler üretirken KOBİ’ler katma değeri daha düşük ürünler üretmektedir. Örneğin 2020
yılında imalat sanayindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, %56,7'si düşük teknoloji
sınıfında üretim yaparken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran %47,6 oldu. KOBİ büyüklük gruplarına göre
incelendiğinde; mikro ölçekli girişimlerin %57,5'i düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, %32,2'si ortadüşük teknoloji, %9,8'i orta-yüksek teknoloji ve %0,5'i yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Buna karşılık
küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla %52, %29,7, %17,3 ve %1 iken orta ölçekli girişimlerde
%51,9, %28,2, %18,3 ve %1,6 oldu ( TÜİK, 2020).
Bu da KOBİ’lerin dezavantajları ile ilgilidir. Yani ne sahip oldukları personel, profesyonel yönetici, teknoloji,
ve ne de finansa erişim olanakları onları katma değeri yüksek üretime yönlendirememektedir. Aşağıda Tablo
3.5.’de de görüldüğü gibi çalışan başına katma değer açısından bakıldığında durum daha kötüdür.
Tablo 3.4. Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre faktör maliyeti ile katma değer, 2009-2019
[ Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç ]
KOBİ - SMEs

Büyük- Large

%

%

Toplam - Total

2009

116 277 117 269

43

153 489 789 238

57

269 766 906 507

2010

131 034 641 414

43

174 237 008 210

57

305 271 649 624

2011

157 757 024 994

42

221 581 762 964

58

379 338 787 958

2012

179 777 982 622

43

243 185 904 359

57

422 963 886 981

2013

227 055 355 689

45

282 261 468 682

55

509 316 824 371

2014

257 645 563 569

45

315 260 282 237

55

572 905 845 806

2015

290 080 377 375

42

399 307 550 411

58

689 387 927 786

2016

337 130 117 688

42

469 603 037 164

58

806 733 154 852

2017

382 845 711 002

39

588 381 000 349

61

971 226 711 351

2018

540 842 352 981

44

678 840 644 458

56

1 219 682 997 439
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2019

609 412 130 719

44

776 484 687 417

56

1 385 896 818 136

2020

682 237 645 726

41

969 149 349 551

59

1 651 386 995 277

Kaynak: TÜİK
Tablo 3. 5. Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre çalışan başına katma değer, 2009-2020
[Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç]
KOBİ - SMEs

Büyük- Large

%

%

Toplam - Total

2009

15 199

20

62 491

80

77 690

2010

16 046

20

63 063

80

79 109

2011

17 751

20

69 436

80

87 187

2012

18 705

21

68 889

79

87 594

2013

22 158

22

77 500

78

99 658

2014

24 178

23

79 628

77

103 806

2015

26 437

22

93 951

78

120 389

2016

30 763

23

105 701

77

136 464

2017

34 147

22

122 528

78

156 675

2018

45 683

23

157 237

77

202 920

2019

53 791

23

179 439

77

233 230

2020

59 384

21

217 095

79

276 479

Kaynak:TÜİK
Covid-19 salgının görüldüğü 2020 yılı verilerine bakıldığında ise faktör maliyeti ile katma değerin büyük
(Tablo 3.4.) . 2019 yılında katma değerin % 44’ü KOBİ’ler tarafından yaratılırken bu rakam % 41’lere
düşmüştür. Aynı şekilde çalışan başına katma değerde KOBİ payı da % 23’den % 21’e düştüğü görülmektedir
(Tablo 3.5.). Birtakım desteklere (Eğri ve Doğaner, 2020 :140-141) rağmen salgın nedeniyle üretim ve katma
değer düşmüştür.
KOBİ’lerin daha az katma değer yaratan üretimde bulunmalarının ardında düşük teknoloji ile üretim ve
dolayısıyla AR-GE harcamalarının düşüklüğü önemli bir nedeni oluşturmaktadır. Aşağıda Tablo 3. 6.’da da
açıkça görüldüğü gibi; örneğin 2019 yılında toplam gayrı safi yurt içi AR–GE harcamasının yalnızca % 31’i
KOBİ’lere aittir. Zaten bilindiği gibi toplam AR-GE harcaması 2019 yılında 45.954.000.000 TL’na yükselse
de bu rakam GSYH’nın % 1.06’na tekabül etmektedir ( TÜİK AR-GE Bülteni, 2019 ) . İşletmelerin % 99’dan
fazlasının KOBİ olduğu ülkede düşük AR-GE harcamasının yükseltilmesinin yolu da KOBİ’lerden
geçmektedir. Bunun hem KOBİ’leri daha avantajlı hale getireceği hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı
sağlayacağı aşikardır. Bilgi toplumuna ulaşmak ancak bu yollarla gerçekleşebilir.
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Bu arada 2019 yılında KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı 1416 olurken, aynı yıl 325 patent tescil
edilmiş, büyük işletmelerin ise 3095 patent başvurusunun 1071’nin tescillendiği gözlenmiştir (TÜİK KOBİ
Bülteni, 2019). 2020 yılında KOBİ'ler 1563 patent başvurusunda bulurken bunun 332’si tescil edilmiştir.
Büyük işletmelerde bu rakamlar 3068 başvuru 1348 tescil şeklinde gerçekleşmiştir (TÜİK KOBİ Bülteni,
2020) .
Tablo 3. 6. Büyüklük grubuna göre mali ve mali olmayan şirketler gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması,
2009 – 2019
KOBİ - SMEs

Büyük- Large

%

%

Toplam - Total

2009

924 404 844

31

2 039 454 071

69

2 963 858 915

2010

1 025 526 508

27

2 755 504 464

73

3 781 030 972

2011

1 188 256 016

26

3 392 022 548

74

4 580 278 564

2012

1 498 544 285

27

4 125 312 835

73

5 623 857 120

2013

2 081 139 758

31

4 685 664 146

69

6 766 803 904

2014

2 432 629 035

29

6 055 481 029

71

8 488 110 064

2015

2 976 736 090

30

7 101 463 445

70

10 078 199 535

2016

3 601 159 760

27

9 529 589 174

73

13 130 748 934

2017

4 484 162 991

27

12 283 855 615

73

16 768 018 606

2018

7 402 358 628

32

15 570 647 167

68

22 973 005 795

2019

8 984 450 850

31

20 008 295 693

69

28 992 746 543

Kaynak: TÜİK
KOBİ’leri stratejik bir sektör haline getiren asıl avantajları istihdam paylarıdır. Aşağıda Tablo 3.7.’de de
görüldüğü gibi KOBİ’lerin istihdam payı 2009 yılında % 76’dan 2020 yılında % 72’ ye düşse de halen
KOBİ’ler istihdam da üstündür. Bu payın 2019 ve 2020 yılında aynı kaldığı da görülmektedir. Bu da
hükümetin salgın boyunca aldığı işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği gibi tedbirler ve desteklerle
açıklanabilir.

Tablo 3.7. Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre çalışan sayısı, 2009 - 2020 [ Programcılık ve
yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç ]
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KOBİ - SMEs
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Kaynak: TÜİK

%

7 650 393
8 166 318
8 887 281
9 611 341
10 247 166
10 656 150
10 972 438
10 958 884
11 211 604
11 839 063
11 329 276
11 488 623

76
75
74
73
74
73
72
71
70
73
72
72

Büyük- Large %
2 456 195
2 762 882
3 191 153
3 530 102
3 642 099
3 959 145
4 250 149
4 442 758
4 802 031
4 317 315
4 327 295
4 464 172

Toplam - Total
24
25
26
27
26
27
28
29
30
27
28
28

10 106 588
10 929 200
12 078 434
13 141 443
13 889 265
14 615 295
15 222 587
15 401 642
16 013 635
16 156 378
15 656 571
15 952 795

Buna rağmen personel maliyetinin KOBİ’lerde 2019 yılında % 52’den 2020 yılında % 49’düştüğü de
görülmektedir (Tablo 3.8.). Burada Salgın nedeniyle üretime ara verme, yasağa rağmen çeşitli sebepler
göstererek işten çıkarma ve ücretsiz izinlerin belirleyici olduğu söylenebilir.
Tablo 3.8. Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre personel maliyeti , 2009 - 2020 [ Programcılık
ve yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç]
KOBİ - SMEs
%
Büyük- Large
%
Toplam – Total
2009
64 962 202 566
50
66 215 835 848
50
2010
75 991 830 081
49
77 728 859 193
51
2011
91 398 374 116
49
95 140 818 255
51
2012
112 737 324 611
50
113 051 158 871
50
2013
138 502 379 496
52
128 479 066 016
48
2014
160 189 351 828
51
152 211 484 235
49
2015
183 046 654 098
50
181 232 021 597
50
2016
225 227 731 584
51
218 468 554 352
49
2017
246 059 671 248
49
256 061 998 887
51
2018
313 098 086 847
54
271 455 080 572
46
2019
360 686 433 737
52
336 107 357 991
48
2020
358 772 345 422
49
370 407 999 741
51
Kaynak: TÜİK

131 178 038 414
153 720 689 274
186 539 192 371
225 788 483 482
266 981 445 512
312 400 836 063
364 278 675 695
443 696 285 936
502 121 670 135
584 553 167 419
696 793 791 728
729 180 345 163

Sonuç olarak, KOBİ’leri desteklemek işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Hele KOBİ
istihdamına, insan kaynağına yatırım, KOBİ istihdamını daha kaliteli hale getiren eğitimler ülke ekonomisine
de çok büyük faydalar sağlayacaktır. Nitekim

(özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için )

KOBİ’lere doğrudan nakit ya da finansman desteği yerine insan kaynağına ve alt yapıya yönelik destek ve
yatırımların daha faydalı olduğunu gösteren ampirik çalışmalar bulunmaktadır ( Cravo vd, 2012: 13 ; Aris,
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2007 : 12 ; Kandasamy, 2015: 6,10-11 ;

Hu vd, 2010 : 2279 ) ve hatta bazılarında KOBİ’ler için her türlü

desteği kapsayan bir koruma ve destek programı (incubators) önerilmektedir ( Mahmood vd, 2016 ) .
Büyük firmalarla karşılaştırıldığında KOBİ’lerin dezavantajlı olduğu alanlardan biri de dış ticaret, aslında
ihracat yetersizliğidir ( Tablo 3.9. ). Özellikle sanayiye bakıldığında bu fark açıkça görülmektedir. 2019
yılında 178.461.024.000 USD’lık toplam ihracat gerçekleştirilmişken 2020 yılında toplam ihracat
167.154.059.000 USD’na düşmüştür. 2019 yılında 178.461.024.000 USD’lık toplam ihracatın yalnızca
60.872.838.000 USD’lık kısmı KOBİ’lerce gerçekleştirilmiştir. Bu toplam ihracatın % 37’sine tekabül
etmektedir. Salgın boyunca 2020 yılında bu oran % 36’ya düşmüştür. KOBİ'lerin 2020 yılında ithalattaki payı
ise % 24 olmuştur. Bunda Türkiye’de ve diğer ülkelerde alınan salgın tedbirlerinin etkili olduğu
düşünülmektedir. Öyle ki 2020 yılında dünya ticaret hacminde % 8,5 seviyesinde daralma gerçekleşmiştir (
TOBB, 2021 ).
Tablo 3. 9. Girişimin ana faaliyetine ve büyüklük grubuna göre dış
ticaret, 2013-2020
(Bin ABD $ )
Ekonomik faaliyet (NACE Rev. 2) / Economic activity (NACE Rev.2)
İhracat / Export
B-E

G

B-E

G

Toplam

Sanayi

Ticaret

Diğer

Toplam

Sanayi

Ticaret

Diğer

157 087 608

89 088 021

63 629 248

4 370 339

237 594 481

126 083 013

88 603 865

22 907 603

KOBİ

56 938 334

21 029 078

33 605 561

2 303 696

48 400 018

15 366 179

30 397 105

2 636 733

Büyük

100 149 274

68 058 943

30 023 688

2 066 643

189 194 463

110 716 834

58 206 760

20 270 869

Toplam

161 794 012

91 744 263

65 794 148

4 255 601

234 621 357

120 954 166

89 854 089

23 813 102

KOBİ

58 207 756

21 001 990

34 727 868

2 477 899

43 763 174

13 752 355

27 839 608

2 171 211

Büyük

103 586 256

70 742 273

31 066 280

1 777 702

190 858 183

107 201 811

62 014 481

21 641 891

Toplam

143 954 135

81 905 478

58 791 121

3 257 536

202 895 351

106 037 330

76 689 569

20 168 452

KOBİ

49 068 065

17 503 906

29 708 327

1 855 832

36 071 669

11 479 179

22 582 867

2 009 623

Büyük

94 886 070

64 401 572

29 082 794

1 401 704

166 823 682

94 558 150

54 106 703

18 158 829

143 208 027

81 901 775

58 073 822

3 232 430

191 802 136

102 549 529

73 327 712

15 924 895

KOBİ

46 347 623

16 546 617

28 005 441

1 795 565

34 869 979

11 528 927

21 276 343

2 064 708

Büyük

96 860 405

65 355 159

30 068 381

1 436 865

156 932 158

91 020 601

52 051 370

13 860 187

162 759 486

92 260 364

66 127 361

4 371 761

218 958 760

119 379 044

82 409 018

17 170 698

KOBİ

49 836 079

16 072 312

31 596 140

2 167 627

32 570 478

9 553 957

20 638 426

2 378 095

Büyük

112 923 407

76 188 052

34 531 221

2 204 134

186 388 282

109 825 087

61 770 592

14 792 603

Toplam

174 245 380

101 145 053

68 992 555

4 107 771

216 054 921

124 594 127

74 376 598

17 084 197

KOBİ

65 512 949

24 799 280

38 209 812

2 503 857

47 719 938

15 138 888

30 339 643

2 241 408

Büyük

108 732 431

76 345 774

30 782 743

1 603 914

168 334 983

109 455 239

44 036 955

14 842 789

Toplam

Yıl

Büyüklük

2013

Toplam

2014

2015

2016

2017

2018

2019

İthalat / Import

Toplam

Toplam

178 461 024

102 911 460

71 388 865

4 160 699

198 220 862

112 566 373

66 929 248

18 725 241

KOBİ

65 403 590

24 512 220

38 172 452

2 718 918

42 612 474

13 167 218

27 238 419

2 206 837

Büyük

113 057 434

78 399 240

33 216 413

1 441 781

155 608 388

99 399 155

39 690 829

16 518 404
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2020

Toplam

167 154 059

95 589 977

67 450 600

4 113 482

205 558 063

107 172 207

81 729 865

16 655 991

KOBİ

60 872 838

22 274 470

35 754 240

2 844 128

49 330 470

12 846 085

32 960 768

3 523 618

Büyük

106 281 220

73 315 507

31 696 359

1 269 354

156 227 593

94 326 122

48 769 097

13 132 373

TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişimler, 2020
Tablo sadece iş kayıtları sistemindeki dış ticaret yapan ve ekonomik faaliyeti bilinen girişimlere ait verileri kapsamaktadır.

Aşağıdaki Şekil 3.1.’de de görüldüğü gibi KOBİ’lerin ihracat ve ithalat düzeyleri genelde paralel giderken
2020 yılında bu durumun değiştiği gözlenmektedir. 2020 yılında KOBİ ithalatı yükselirken ihracatın düştüğü
görülmektedir.
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40 000 000

İhracat

30 000 000

İthalat

20 000 000
10 000 000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Şekil 3.1. KOBİ’lerin İthalat ve İhracatları (2013-2020)
Tablolar ve grafikler yardımıyla stratejik önemi ortaya çıkarılan KOBİ’lerin genelde kendi özkaynakları ile
faaliyet gösterdikleri söylenebilir. Yani yabancı kaynaklara erişimleri zordur. Buna rağmen yararlanabildikleri
en önemli yabancı kaynağın banka kredileri olduğu söylenebilir. Ne var ki bu kaynağın da sınırlı olduğu
aşağıda “ Nakdi Kredilerde Kobi Kredilerinin Payını” gösteren Tablo 3.10.’da ve Şekil 3.2.’de açıkça
görülebilir. 2007 – 2020 döneminde tüm nakdi kredilerde KOBİ Kredilerinin payı % 27’ye ulaşmamıştır.
2007 yılında % 26,79 olan bu oran Global Kriz nedeniyle 2008 yılında 23,03’e 2009 yılında 21,21’e kadar
düşmüştür. Aslında kriz dönemlerinde kredi daralmaları görülür ( Civcir, 2012; ) . Nitekim Covid-19 salgını
süresince hükümet destek ve teşviklerine rağmen bu oranın % 23,73’ü geçmediği görülmektedir.
Tablo 3.10. Nakdi Kredilerde KOBİ Kredilerinin Payı
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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%
26,79
23,03
21,21
23,86
23,84
25,13
25,91
26,86
26,19
23,32
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2017
2018
2019
2020

24,46
25,53
23,17
23,73

Kaynak: BDDK
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Şekil 3.2. Toplam Nakdi Krediler içinde Kobi Kredileri Payı (2007-2020)
Kobi Kredilerindeki kamu bankaları ağırlığına da dikkat çekmek gerekmektedir. Aşağıdaki Şekil 3.3.’te
görüldüğü gibi özellikle Covid-19 salgını boyunca kullandırılan Kobi kredilerinin çoğu kamu bankalarınca
kullandırılmıştır. 2020 yılı boyunca bu oran % 50’ yi geçmektedir.
60,00
50,00
40,00
30,00

Kobi Kredilerinde Kamu Bankaları Payı

20,00

Toplam Kredilerde Kamu Bankaları Kobi
Kredileri Payı

10,00

2018-1
2018-3
2018-5
2018-7
2018-9
2018-11
2019-1
2019-3
2019-5
2019-7
2019-9
2019-11
2020-1
2020-3
2020-5
2020-7
2020-9
2020-11
2021-1
2021-3
2021-5
2021-7
2021-9
2021-11

0,00

Şekil 3.3. Kamu Bankalarınca Kullandırılan Kobi Kredileri Payı ve Toplam Krediler İçinde Kamu
Bankalarınca Kullandırılan Kobi Kredileri Payı
4. Özet ve Sonuç
Bu çalışmada KOBİ’lere ilişkin 2009-2020 yıllarına ilişkin kümülatif veriler, tablolar analizi yöntemiyle ve
grafikler aracılığıyla incelenmiş, ayrıca KOBİ’lere ve büyük işletmelere ilişkin verilerle karşılaştırılarak
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemi ortaya konulmaya çalışılmış ve Covid-19 salgınının Kobi
istatistiklerine yansımalarına değinilmiştir.
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--249--

21- 22/02/2022

2009 yılında girişimlerin % 99, 79’u KOBİ iken 2020 yılında bu oran % 99,76’dır.

Yani girişimlerin %

99,76’sı iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri iki yüz yirmi milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimleri veya girişimlerden
oluşmaktadır. Bu ekonomik birimler üretim değerinden aldığı pay 2009 yılında % 44,67 iken 2020 yılında bu
oran % 42,75’e düşmüştür. Hasılat açısından bakıldığında durum 2009 yılında % 51 ile KOBİ’ler lehine iken
2020 yılında bu oran % 50- % 50 eşitlenmiş görünmektedir. Faktör maliyeti ile katma değere bakıldığında %
59 ile büyük işletmelerin bu alanda üstünlüğü göze çarpmaktadır. Bu demektir ki büyük işletmeler katma
değeri yüksek ürünler üretirken KOBİ’ler katma değeri daha düşük ürünler üretmektedir. Çalışan başına
katma değer açısından %79 ile büyük işletmeler daha üstündür. Fakat çalışan sayısı açısından bakıldığından
oranlar tersine dönmektedir. İstihdamın % 72’si KOBİ’ler için çalışmaktadır. Büyük firmalarla
karşılaştırıldığında KOBİ’lerin dezavantajlı olduğu alanlardan biri de dış ticaret, aslında ihracat
yetersizliğidir. 2019 yılında toplam ihracatın yalnızca % 37’si KOBİ’lerce gerçekleştirilmişken 2020 yılında
bu oran % 36’ya düşmüştür. Zaten 2020 yılında KOBİ’lerin üretim değerinin ve yarattığı katma değerin
oranının da düştüğü gözlenmiştir. Tüm bunlar salgının olumsuz etkilerinin istatistiklere yansımalarıdır. Ülke
ekonomisindeki yeri ve önemi büyük olan KOBİ’lerin dezavantajlarından biri de finansa erişimde yaşadıkları
zorluklardır. Salgın süresince kredi desteği, vade uzatma ve gecikmiş taksitleri erteletme olanaklarından da
faydalanmalarına rağmen nakdi kredilerde KOBİ kredilerinin payı % 24’ü geçmemektedir.
Sonuç olarak, işsizliğin yüksek olduğu ülkemiz de istihdamın % 72’sini çalıştıran KOBİ’ler stratejik bir
sektördür. KOBİ’leri desteklemek işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Hele KOBİ
istihdamına, insan kaynağına yatırım, KOBİ istihdamını daha kaliteli hale getiren, KOBİ’lerin teknoloji
kullanımını, dış ticaretteki bilgi eksikliğini gideren eğitimler ve destekler ülke ekonomisine de çok büyük
faydalar sağlayacaktır. Nitekim ( özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ) KOBİ’lere doğrudan
nakit ya da finansman desteği yerine insan kaynağına ve alt yapıya yönelik destek ve yatırımların daha faydalı
olduğunu gösteren ampirik çalışmalar bulunmaktadır ( Cravo vd , 2012: 13 ; Aris, 2007 : 12 ; Kandasamy,
2015: 6,10-11 ;

Hu vd, 2010 : 2279 ) ve hatta bazılarında KOBİ’ler için her türlü desteği kapsayan bir

koruma ve destek programı önerilmektedir ( Mahmood vd, 2016 ). Kısaca stratejik önemli KOBİ’lerin
birtakım destek politika ve programlarıyla dezavantajlı olduğu alanlarda güçlendirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada toplumun en önemli kurumu ve yapıtaşı durumunda olan aile müessesesinin temelinin atıldığı
evlilik akdinin kuruluş şartları ve sonlandırılması İslam Hukuku ile Türk Medeni Kanunu’na göre
karşılaştırmalı bir şekilde ele alınıp incelenecektir. İnsanlık tarihi kadar eski olan aile müessesesi, bir kadın ile
bir erkeğin kendi iradeleriyle tam ve sürekli bir yaşam ortaklığı kurmak üzere dini veya hukuki şartlara uygun
olan bir sözleşme doğrultusunda birleşmesiyle kurulmaktadır. Eşler arasında yapılan bu sözleşme ile gerek
eşlerin birbirine karşı, gerekse aile fertlerine karşı hak ve sorumlulukları tespit edilmiş, aile yapısının sağlam
temeller üzerine oturtulması ve ailenin sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirmesi amaçlanmıştır.
Yazılı hukuk kurallarının olmadığı dönemlerde evlilik sözleşmesi toplumun tabi olduğu örf ve adetler
doğrultusunda gerçekleştirilmiş, sözlü kurallar ve toplumsal geleneklere bağlı olarak sürdürülmüş, eşler
arasında baş gösteren anlaşmazlıklar yine bu kurallar doğrultusunda çözüme kavuşturulmuştur. Evlilik
sözleşmesinde, toplumsal hayatı düzenleyen ve toplumun işleyişini kolaylaştırmayı amaçlayan örf ile âdetlere
uyulmaması durumunda uyarma, kınama gibi müeyyidelerin yanı sıra henüz yazılı hukuk sistemlerinin
bulunmadığı bu dönemlerde birtakım cezai müeyyideler uygulanmıştır.
Ailenin önemine binaen İslam hukuku da evlilik müessesine ayrı bir önem atfetmiş, ailenin kuruluşunu belli
şartlara bağlamış ve ailenin varlığını sürdürmesi bazı kurallarla güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda İslam
dini nikâh sözleşmesini ağır bir misak (sağlam bir teminat ve taahhüt) olarak nitelemiş, evlilikte eşlerin
birbirlerine şefkat, merhamet ve sevgiyle muamelede bulunmalarını emretmiştir. Konuyla ilgili ayet ve
hadislerde kocaların kadınlar hakkında Allah’tan sakınmaları, onların kocalarına Allah’ın bir emaneti olduğu,
kocanın eşinin namusunu, iffetini koruması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Kur’an’da evlilik ve aileyle ilgili
hükümlere yaklaşık yirmi beş ayette yer verilirken, Hz. Peygamber’de birçok hadisinde aynı konulara temas
edip açıklamalarda bulunmuş ve toplumu aydınlatmıştır.
Anahtar Kavramlar: Evlilik, Sözleşme, İslam Hukuku, Modern Hukuk, Karşılaştırma.

CONTRACT OF MARRİAGE İN
ISLAMİC LAW AND CİVİL LAW FROM A COMPARATİVE PERSPECTİVE
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ABSTRACT
In this study, the different points of the realization and termination of the marriage contract, in which the
family institution, which is the most important institution and building block of the society, was laid,
according to the two legal systems will be compared by taking into account the realization conditions in the
Turkish Civil Code and Islamic law. The conjugal union, which is as old as the history of mankind, is
established by a man and a man joining in accordance with a religious or legal agreement to establish a full
and permanent life partnership with their own will. With this contract between spouses, the rights and
responsibilities of spouses against each other and family members have been identified, it was aimed to
establish the family structure on solid foundations and maintain the family's healthy existence.
In periods when there were no written legal rules, the marriage contract was made in line with the customs
and traditions that the society was subject to, and verbal rules and social traditions were maintained and
disputes arising between spouses were resolved in line with such rules. In the marriage contract, in case of
disregarding the customs and traditions, regulating social life and aim to facilitate the functioning of the
society during these eras when there were no written legal systems yet, besides sanctions such as warnings
and condemnations, a number of criminal sanctions were applied as well.
Based on the importance of the family, Islamic law also attaches special importance to the conjugal union,
binds the establishment of the family to certain conditions, and the existence of the family is guaranteed by
some rules. In this context, Islam described the religious marriage contract as a heavy covenant (a strong
guarantee and commitment) and ordered the spouses to treat each other with affection, compassion and love
in marriage. In verses and hadiths on the subject, it was emphasized that husbands should beware of Allah
about women, that they were a trust from Allah to their husbands and that the husband should protect his
wife's honor and chastity. While the provisions about marriage and family are included in twenty-five verses
in the Qur'an, the Prophet mentioned and clarified the same issues in many hadiths, and enlightened the
society.
Key Words: Marriage, Contract, Islamic Law, Modern Law, Comparison.
1. GİRİŞ
Ülkemizde evlilikle ilgili kurallar, 1926 yılına kadar İslam dininin belirlemiş olduğu genel ilke ve hükümler
ile bunların doğrultusunda müçtehit imamlar tarafından yapılan içtihatlarla belirlenmiştir. Cumhuriyetin
ilanından sonra 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni
Kanunu ile İslam hukukuna göre tedvin edilmiş olan Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. ( Oğuzman, 1978: 20;
Akipek, Akıntürk, ve Karaman 2011:45 vd.)
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--254--

21- 22/02/2022

Mecelle ile Türk Medeni Kanunu karşılaştırıldığında Türk Medeni Kanunu’nun aile ile ilgili düzenlemelerinin
İslam hukukundan oldukça farklı olduğunu görülmektedir. Bu farklılıkların başında Türk Medeni Kanunu’nda
tek eşle evliliğe izin verilmesi, resmi nikâh zorunluluğu, karı kocanın eşit olduğu hükmünün kabulü ve
kocanın eşini boşama yetkisinin mahkemeye devredilmesi ön plana çıkmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun
aile ile ilgili yaptığı bu düzenlemeler aynı zamanda devletin aile kurumuna verdiği önemin bir göstergesi
olarak kabul edilmiştir.
Halkın çoğunluğunun Müslüman olması, nikâh akdinin gerçekleştirilmesi ve boşanmanın yüzyıllardır dini
hükümlere göre yapılmasından dolayı ilk etapta Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yenilik ve değişiklikler
toplumun büyük kısmı tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Nitekim resmi nikâh toplum tarafından İslami
hükümlerin reddedilmesi olarak görülmüş ve dinen yetersiz olarak algılanmıştır. Diğer taraftan dini nikâhın
devlet nazarında geçerli olmamasının getirdiği sorunlardan dolayı halk, dini nikâhın yanında resmi nikâh
kıymaya da başlamıştır. Bunun sonucunda evliliklerin çoğu hem dini hem de resmi nikâh esaslı
gerçekleşmiştir. Evliliklerin resmi nikâhla gerçekleştirilmesi beraberinde devletin boşanma işlemine de
müdahil olması sonucunu doğurmuştur.
Bu tebliğimizde Türk Medeni Kanunu ile Hanefî mezhebi özelinde İslam hukukunda evliliğin
gerçekleştirilmesi ve sonlandırılması noktasında iki hukuk sitemi arasındaki farklılıklar ele alınarak
incelenecektir.
2. İSLAM HUKUKU İLE MEDENİ KANUN’DA EVLİLİK AKDİ
2.1. Evlilikte Din Farkı
İslam hukukuna göre Müslüman bir erkek, Ehl-i kitap kadınlarla evlenebilmektedir. Müslüman kadının ise
gayri müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir.(Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:72-86; Ana
hatlarıyla İslam Hukukunda evlilik için bk. Ekinci 2021:162 vd. Mevsılî 2014:111; Meydânî t.y.:3/7) Türk
Medeni Kanunu’nda eşler arasında din farklılığı hususunda her hangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.(
TMK’ya göre evlenme engelleri için bk. Madde, 124-133.)
2.2. Aralarında Süt Hısımlığı Bulunanların Evlenmesi
Medeni Kanun ile İslam Hukuku arasındaki farklılıklardan birisi de aralarında süt hısımlığı bulunan tarafların
evliliği hususundadır. Ebû Hanîfe’ye göre süt hısımlığının oluşabilmesi için emmenin çocuğun ilk iki buçuk
yaşı içerisinde gerçekleşmesi gerekirken Ebû Yusuf’un da içerisinde bulunduğu çoğunluğa göre ise süt
hısımlığının oluşabilmesi için emmenin ilk iki yıl içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Hanefîler’e göre
emilen süt miktarının süt hısımlığı oluşturmasında asgari bir sınırı bulunmamaktadır. Süt hısımlığında süt
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emen çocuk süt emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilmekte ve öz çocuğun evlenmesi haram olanlarla süt
emen çocuğun da evlenmesi haram olmaktadır. Örneğin süt emen çocuğun sütkardeşiyle, sütkardeşinin
çocuklarıyla, sütannesiyle, süthalasıyla, sütteyzesiyle, sütdayısıyla, sütbabasıyla ve sütamcasıyla evlenmesi
haramdır.(Mevsılî 2014:117; Meydânî t.y.:3/31-32; Serahsî 1993:5/132 vd;) Medeni Kanun’da ise süt
hısımlığından kaynaklı her hangi bir evlenme engeli bulunmamaktadır.( TMK’ya göre evlenme engelleri için
bk. Madde, 124-133.)
2.3. Velinin İzni
Ebû Hanîfe’ye göre hür kadın akil-baliğ olmak şartıyla bekâr veya dul olması fark etmeksizin kendi iradesiyle
evlenebilir. Fakat Hanefî mezhebinde Ebû Yusuf ve Muhammed’e göre bu kadının yaptığı nikâhın geçerli
olabilmesi velisinin onayına bağlıdır.(Meydânî t.y.:3/8; Serahsî 1993:5/10) Diğer taraftan Hanefi mezhebine
göre kadının sosyal ve ekonomik yönden dengi olmayan bir erkekle evlenmesi veya kadına verilen/verilecek
olan mehrin emsal mehirden düşük olması durumunda kızın velisinin yapılan evliliğe itiraz edip evliliği
geçersiz kılma hakkı bulunmaktadır.(Şâfiî mezhebinde velâyat için bk. Güler 2021; Meydânî t.y.:3/12-14;
Serahsî 1993:5/10, 27) Medeni Kanun’da ise yapılacak evlilikte sadece küçüklük ve kısıtlılık halinde
yapılacak olan evlilikte velinin izni şart koşulmakta, bunun dışında evlilik tarafların rızasına bırakılmaktadır.
(TMK. Madde, 125-128.)
2.4. Nikâh Şahitlerinde Aranan Özellikler
İslam Hukuku’na göre nikâh şahitliği için Müslüman, ayırt etme gücüne sahip iki erkek veya bir erkek ile iki
kadının şahitliği gerekmektedir.(Kâsânî 1986:2/253; Serahsî 1993:5/30 vd;) Müslüman olan erkeğin gayri
müslim zimmiyle evlenmesi durumunda Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf’a göre şahitlerini ikisinin de zimmi olması
caizdir.(Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:106-13; Kâsânî 1986:2/253; Meydânî t.y.:3/4)
Medeni Kanun’da ise nikâh şahitliği konusunda din ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin ayırt etme gücüne
sahip iki ergen tanıklığı yeterli bulunmaktadır.( TMK. Madde, 141.)
2.5. Çok Eşlilik
İslam Hukuku’nda hür erkeğin dört eşe kadar evlenmesine müsaade edilmiştir. Köle olan erkeğin ise en fazla
iki kadınla evlenmesine izin verilmiştir.(Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:89 vd.; Meydânî
t.y.:3/23; Serahsî 1993:5/160) Medeni Kanun’da ise tek eşlilik esastır ve bir erkeğin birden fazla kadınla
evlilik yapmasına izin verilmemektedir.( TMK. Madde, 145/1)
2.6. Mehir
İslam Hukuku’na göre kocanın evliliğin bir gereği olarak eşine mehir vermesi gerekmektedir. Hanefîler’e
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göre mehir belirtilmeksizin yapılan nikâh akdi geçerlidir. Fakat bu durumda kocanın kadına on dirhemden az
olmayacak şekilde mehir vermesi gerekmektedir. Ayrıca on dirhemden daha az miktarda belirlenen mehrin de
on dirheme tamamlanması gerekmektedir.(Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:160-75; Meydânî
t.y.:3/14-15; Serahsî 1993:5/62) Buna karşın Medeni Kanun’da mehir zorunluluğu bulunmamaktadır.( Konu
hakkında ayrıntılı bilgi için bk. http://www.altasavukatlik.com.tr/2020/10/16/mehir-senedinin-hukuki-niteligive-gecerliligi/.)
2.7. Kocanın Eşini Boşaması
İslam Hukuku’na göre akil-baliğ olan erkeğin eşini boşama hakkı vardır. Erkek eşini sünnî veya bid’i talakla
boşaması durumunda vermiş olduğu talak geçerlidir.(Meydânî t.y.:3/37; Serahsî 1993:6/3 vd;) Kadının
kocasını boşaması ise kocasının kendisine verdiği boşama yetkisini (tefvîzü’t-talâk)(Merğinânî t.y.:1/236)
kullanması durumunda söz konusu olmaktadır. Ayrıca kadın, mal karşılığı kocasıyla anlaşma
(muhâlea)(Mevsılî 2014:125; Meydânî t.y.:3/64) yoluyla veya tefrîk sebeplerinin(Hanefîler’e göre tefrîk
sebepleri için bk. Yaman 2013:92 vd.) bulunması durumunda mahkemeye başvurarak mahkeme kararıyla da
boşanabilmektedir.(Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:203 vd.) Medeni Kanun’da ise evliliği
sonlandırma yetkisi sadece mahkemeye aittir.( TMK. Madde, 166-168.)
2.8. Boşanma Sonrası Kadının Beklemesi Gereken İddet Süresi
İslam Hukuku’na göre kocası tarafından boşanmış kadın başka birisiyle evlenmeden önce üç ay (üç hayız
süresi) İddet bekler. Aynı şekilde hayız görmeyenler ile küçükler de üç ay İddet beklerler. Eşini kaybetmiş
kadın dört ay on gün iddet bekler. Hamile kadının beklemesi gereken iddet süresi ise doğumla sona
erer.(Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:342 vd.; Mevsılî 2014:129; Serahsî 1993:6/30 vd;)
Medeni Kanun’na göre yukarıda verilen tüm durumlar için kadının beklemesi gereken zorunlu iddet süresi üç
yüz gündür. Ancak bu süre kadının doğum yapması,

kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının

anlaşılması veya boşanan eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmeleri durumlarında mahkeme tarafından
kaldırılır. ( TMK. Madde, 132.)
2.9. Boşanma Sonrası Nafaka
İslam Hukuku’nda kocanın boşadığı işine iddet süresince nafaka ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Hanefiler’e göre kadın ister bâin isterse ric’i talakla boşanmış olsun fark etmeksizin kocanın iddet süresi
boyunca eşinin nafakasını ve barınacağı meskeni temin etmesi gerekmektedir. Fakat kocası vefat etmiş kadına
iddet süresince nafaka verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.(Mevsılî 2014:131; Meydânî t.y.:3/93; Serahsî
1993:5/201 vd;) Medeni Kanun’una göre boşanmadan kaynaklı yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır
olmaması şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteme hakkına sahiptir.(
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TMK. Madde, 175. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. https://www.yttlaw.com/bosanma-hukukumakaleleri-bosanma-davasi-sonrasi-nafaka. Ayrıca

bk. https://kadem.org.tr/nafaka-tartismalarina-iliskin-

hukuki-degerlendirme/)
2.10. Üç Talakla Boşanmış Kadının Eski Kocasıyla Evlenmesi
İslam Hukuku’nda üç talakla boşanmış kadının kendisini boşayan eski kocasıyla tekrar evlenebilmesi için
kadının başka bir erkekle evlilik yapıp normal bir aile hayatı yaşadıktan sonra boşanması veya ikinci
kocasının ölümü sonrasında izin verilmiştir.(Kâsânî 1986:3/187; Serahsî 1993:6/8) Medeni Kanun’da ise
böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.( TMK. Madde, 132.)
2.11. Boşanma Sonrası Çocukların Bakımı
İslam Hukuku’nda boşanma sonrası çocuğun bakımında öncelik hakkı anneye verilmiştir. Fakat çocuğun
annesine verilmesi belli süreyle sınırlandırılmıştır. Bu süre çocuğun kendi başına yemek yiyip içeceği ve
kıyafetlerini giyebileceği yani temel ihtiyaçlarını kendisinin karşılaya bileceği yaşa kadardır. Bu yaş erkek
çocuğu için yedi-dokuz, kız çocuğu için ise dokuz-on bir yaşları arası olarak belirlenmiştir.(Konu hakkında
ayrıntılı bilgi için bk. Acar 2019:354 vd. Kâsânî 1986:4/41-42; Mevsılî 2014:133-34; Meydânî t.y.:3/101 vd;
Serahsî 1993:5/207; Yaman 2013:115-16) Medeni Kanun’a göre ise eşler arasında ayrılık gerçekleşmişse
çocuğun kime verileceği hâkimin takdirine bırakılmıştır. Hâkim, çocuğun velâyetini boşanmış eşlerden birine
verebilir.( TMK. Madde, 336.)
3. SONUÇ
Her iki hukuk sistemi arasında farklılıklar olmasının yanı sıra ortak amaçlara farklı yollardan ulaşmanın da
hedeflendiği görülmektedir. Örneğin her iki hukuk sisteminde de nikâhta şahit zorunluluğu, boşanma sonrası
kadına nafaka ödenmesi ve boşanma sonrası tekrar evlenmeden önce iddet beklenmesi zorunluğu
bulunmaktadır. Ayrıca velayet konusunda Hanefî mezhebinin görüşüyle Medeni Kanun’un benzerlik arz ettiği
de görülmektedir.
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DİMİTRİ GUTAS’IN ABBÂSÎ DÖNEMİ ÇEVİRİ FAALİYETLERİNE DAİR
ÖZGÜN YAKLAŞIMI ÜZERİNE
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Arş. Gör., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
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ÖZET
Bir disiplin olarak İslam felsefesinin doğuşuna kaynaklık etmesi hasebiyle Abbâsî dönemi çeviri hareketini
yeniden gözden geçirerek tanımlamak, çeviri hareketinin Bağdat’taki merkezi olarak nitelendirilen Beytü’lHikme’yi bilmek, İslam felsefe tarihi açısından önem arz etmektedir. Bu noktada çalışmalarının büyük bir
kısmını, Arapçaya çevrilmiş Yunan felsefî eserlerine ve bu eserlerin İslam medeniyetindeki etkilerine adayan
alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olarak Dimitri Gutas’tan söz etmek gerekir. Dimitri Gutas Yunanca
Düşünce Arapça Kültür; Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbâsî Topluluğu adlı eserinde
Abbâsî dönemi çeviri hareketi ve Beytü’l-Hikme üzerine fikirlerini beyan etmiştir. Bu çalışmanın amacı da
bahsi geçen eser rehberliğinde, Yunanca eserlerin Abbâsî dünyasına intikalini hazırlayan ortama dair,
Gutas’ın sosyal, siyasal ve ideolojik sebepler olarak nitelendirdiği değerlendirmelerinin özgünlüğünü
ilgililerin istifadesine sunmaktır. Abbâsî dönemi çeviri hareketinin dünya tarihi açısından önemi
düşünüldüğünde, konunun hassasiyetine binaen titiz bir çalışma sergileyen Gutas, yeni bir çağ açtığına
inandığı bu dönemi betimlemenin kolay bir iş olmadığını belirtmektedir. Gutas, Yunanca-Arapça çeviri
hareketinin oluşumuna dair bütüncül bir bakış açısının olmayışı, tüm hareketi tek bir zümreye atfeden
görüşlerin varlığı ve çeviri hareketinin tarihsel çok biçimliliğinden bağımsız değerlendirilmesi gibi sebeplerle
konuyu yeniden ele almaktadır. Bağdat’ın kuruluşuna, Abbâsî halifelerinin dünya imparatorluğundaki
konumuna ve Abbâsî halifelerinin şekillendirdiği Bağdat toplumunun ihtiyaçlarına bakmanın gerekliliğini
vurgulaması, çeviri hareketini somut ve tarihi kökleri ile yorumlaması Dimitri Gutas’ın özgün olarak
nitelendirebileceğimiz değerlendirmeleridir.
Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, Abbasîler, Çeviri Hareketi, Beytü’l-Hikme, Dimitri Gutas
ON DIMITRI GUTAS'S ORIGINAL APPROACH TO TRANSLATION ACTIVITIES IN THE
ABBASID PERIOD
ABSTRACT
It is important for the history of Islamic Philosophy to define the Abbasid period translation movement by
reviewing and to know Bayt al-Hikma, which is described as the center of the translation movement in
Baghdad, since it was the source of the birth of Islamic Philosophy as a discipline. At this point, it is
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necessary to mention Dimitri Gutas as a specialist in his field who devoted most of his work to the Greek
philosophical works translated into Arabic and the effects of these works on Islamic civilization. Dimitri
Gutas expressed his ideas on the translation movement of the Abbasid period and Bayt al-Hikma in his work
called Greek Thought Arabic Culture – The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early
‘Abbasid Society. The aim of this study is to present the originality of Gutas’s evaluations, which he describes
as social, political and ideological reasons, about the environment that prepared the transfer of Greek works to
the Abbasid world, under the guidance of the aforementioned work. Considering the importance of the
translation movement of the Abbasid period in terms of world history, Gutas, who exhibited a meticulous
work based on the sensitivity of the subject, states that it is not an easy task to describe this period, which he
believes to open a new era. Gutas reconsiders the issue due to the lack of a holistic view on the formation of
the Greek-Arabic translation movement, the existence of views that attribute the entire movement to a single
group, and the evaluation of the translation movement independently of its historical polymorphism.
Emphasizing the necessity of looking at the foundation of Baghdad, the position of the Abbasid caliphs in the
world empire and the needs of the Baghdad society shaped by the Abbasid caliphs, and his interpretation of
the translation movement with its concrete and historical roots are the evaluations of Dimitri Gutas that we
can characterize as original.
Keywords: Islamic Philosophy, Abbasids, Translation Movement, Bayt Al-Hikma, Dimitri Gutas
GİRİŞ
İslam dünyasında çeviri hareketleri denildiğinde, 8., 9. ve 10. yüzyılı kapsayan bir dönemden, kadim
geleneklere ait eserlerin çeşitli sebeplerle İslam’ın ve İslam coğrafyasının hâkim dili olan Arapçaya
çevrilmesinden söz edilir. Çalışmamızın temel konusu olarak üzerinde duracağımız dönem ise Abbâsî dönemi
çeviri hareketleridir. Bu dönem İslam felsefesinin doğuşuna kaynaklık etmesi hasebiyle de önemlidir. Burada
belirtmek gerekir ki İslam felsefesinin tamamen doğuşu olarak sadece tercüme hareketlerine vurgu yapmak
doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak fiili olarak İslam felsefesinin sistemleşmesini tercüme hareketlerine
bağlayabiliriz.
İslam felsefesi, İslam teşekkül döneminden sonra fetihler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle farklı
coğrafyalar ve birikimlerin birbirleriyle münasebetini gerekli kılan ortamda filizlenmeye başlamıştır. İslam
dünyası, karşılaştığı meseleleri iç dinamikleri ile çözmeye çalışmış, neticesinde farklı anlayışlar ve mezhepler
ortaya çıkmıştır (Maraş, 2014: 6). Zamanla artan kültürel münasebet İslam dünyasında ilahiyata dair yeni
soruları beraberinde getirmiştir. İslam’ın diğer dinlerden üstünlüğünü vurgulamak ve sorulara mantıkî ve
felsefî cevaplarla mukabele edebilmek için, Antik Yunan mirasına ulaşabilmek gerekli görülmüştür (Macit,
2011: 500). Nitekim kültürlerin her çağda birbiriyle etkileşimi söz konusu olduğu gibi İslam coğrafyasında da
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farklı medeniyetlerin birbiri ile kaynaşması bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir.
İslam düşünce tarihinde ilmî, kültürel ve felsefî çalışmaların başladığı zaman dilimi olarak Emevîler
döneminden söz edilebilir. Ancak sistematik olarak hem dinî hem aklî ilimlerin gelişimi ve kendilerine ait
birer disiplin haline gelişinin Ebû Ca’fer el-Mansûr (754-775) ile tam olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz
(Vural, 2019: 59). Abbâsî devletinin de kuruluşunun bu isimle gerçekleştiğini belirttikten sonra İslam düşünce
tarihinde ilmin, felsefenin yeşermesi açısından Abbâsî dönemi çeviri faaliyetlerinin neden önemli olduğu
konusuna geçelim.
1. Dimitri Gutas’ın Abbâsî Dönemi Çeviri Faaliyetlerine Dair Değerlendirmeleri
Dimitri Gutas’ın Abbâsi dönemi çeviri faaliyetlerini hazırlayan koşullara, halifelerin politikalarının çeviri
üzerindeki etkisine, Beytü’l-Hikme’ye ve çevrilen eserlerin neden çevrildiklerine dair değerlendirmeleri
aktarılacaktır.
1. 1. Abbâsî Dönemi Çeviri Faaliyetlerini Hazırlayan Zemine Dair
Çeviri faaliyetlerinin hazırbulunuşluğunda İslam dünyasının ilk fetihlerinin olumlu sonuçları olmuştur.
Fetihler, sınırlarla çizilmiş, ayrışmış kültürlerin, birbirleriyle savaşmaktan sıyrılıp kaynaşmasına ve sahip
oldukları gelişmişlikleri paylaşmalarına olanak sağlamıştır. İslamiyetten önce Doğu ve Batı ayrımın keskinliği
bazı gelişmelerin önünde büyük bir engel iken, İslamiyetin yükselişi ile tarımdaki gelişmelerin, ekonomik
ilerlemelerin, ticaret yollarının birleşmesinin ve Çinlilerden kâğıt yapım teknolojisinin öğrenilmesinin Abbâsî
dünyasında bilginin yayılmasına ve yazınsal hayatın ilerlemesine katkıda bulunduğu gerçeği ortadadır.
Bizans’ın sahip olduğu ‘Ortodoks’ algısı neticesinde din karşıtı addedilen çalışmaları sürdüren Süryâni
Hıristiyanların, Bizans topraklarından İran’a gönderilmeleri ile İslam dünyasında kültürel bir hareketliliğin
yaşandığı; ‘Ortodoksluk’un doğal sonucu olarak din dışı diye nitelenen eserlerin kaybolmasına göz yuman
Bizans’ın, Arap fetihleri ile egemenliğinin zayıfladığı ve böylece Bizans’ın Antik Yunan düşmanlığının
dünyayı sarmasını engellemesi yönüyle fetihlerin

çeviri hareketini hazırlaması noktasında olumlu

sonuçlarından bahsedilebilir (Gutas, 2003: 24-25).
Gutas, Abbâsîlerin hakimiyeti ile tam anlamıyla başlayan çeviri hareketini değerlendirirken, İslamiyetin
doğuşu ile 7. ve 8. yüzyıllarda kültürel etkileşimin sonucu olarak farklı alanlarda çalışmalar yapan ilim
insanlarının -“Nusaybinli Severus, Severus’un öğrencisi Hıristiyan Hellenizm’inin temsilcisi Urfalı Yakub,
Urfalı Theofilus, filozof Stefanus”- kendi dillerinin dışında Yunanca, Süryânice, Farsça gibi dilleri bilmesi
sebebiyle, çeviriye gerek duymaksızın bilginin zamanla yayılmasına aracılık ettikleri gerçeğini görmek
gerektiğini belirtmektedir. Abbâsî halifelerinin yazınsal kaynakların çevrilmesine bilginleri teşvik etmeye
karar vermesiyle daha hızlı bir ilerlemenin olmasının sebeplerinden biri olarak bu insanî kaynakları
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görebileceğimiz değerlendirmesinde bulunur (Gutas, 2003: 30).
Abbâsî devletinin kuruluşundan önce Emeviler döneminde etkin bir çeviri hareketinden neden söz
edilemeyeceğinden de bahsetmek gerekir. Bizans hakimiyetinden çıkan Şam merkezli Emevî devletinin
öncelikle siyasi kudretini devam ettirmekle uğraşması, tercümelerin o dönemde daha şahsî gayretlerle tezahür
etmesini gerektirmiştir. Abbâsîler kadar yoğun bir tercüme faaliyetinin olmayışının bir başka nedeni de o
dönem Yunanca bilen yöneticilerin Bizans’ın Ortodoks Hıristiyanlığını benimsemeleriyle Helenizm karşıtı bir
çizgide kalarak, Yunanca eserlere ilgisiz kalmalarıdır. Böyle bir ortamda Antik Yunan mirasının toplumsal
anlamda yayılışından ve gelişiminden söz etmek ne kadar doğru olur? İşte bu noktada Abbâsî halifesinin
yönetimin merkezini Bağdat’a taşımasından söz edilebilir. Gutas’ın belirttiği üzere halifeliğin Abbâsîlere
geçmesi ile hilafetin merkezinin Şam’dan Bağdat’a taşınması, Irak’taki farklı kültürel unsurların varlığı ile
desteklenerek gelişime daha açık bir demografik yapıyı gözler önüne sermiştir. Hilafetin Yunanca konuşulan
topraklardan Yunanca konuşulmayan topraklara kayması, Antik Yunan mirasının kaybına yol açmak yerine,
kilitler altında tutulan eserlerin bir anda kilise tehdidinden uzaklaşmasına Grekçe eserlerin unutulup gitmesine
hatta yok olmasına engel olmuştur (Gutas, 2013: 28,31). Abbâsî halifesinin Bizans’ı da içine alan coğrafyada
etkili olması ve halifelerin dünya liderliği konumu Bizans’ı pasifize etmiştir.
Yunanca eserlerin Abbâsî döneminden önce Süryânice, Arapça, Sanskritçe ve Farsça çevirileri mevcuttu.
Bunlar arasında en çok dikkat çekeni ise Süryânice çevirileridir. Antik Yunan mirası ile ilgili Süryânilerde
bilinen ilk çevirilerin Reş’eynalı Sergius’un çalışmaları olduğu; Sergius’un Aristoteles’in tüm eserlerini
çevirmek düşüncesinde olmasına rağmen Aristoteles’in Organon adlı eserinin birkaç kitabını çevirebildiği;
Platon ve Aristoteles’in tüm eserlerini çevirip yorumlamak düşüncesinde olan Boethius’un da Sergius gibi
hedeflediği başarıya ulaşamadığını söyleyen Gutas, tahmin edilenin aksine, Antik Yunan mirasının önemli bir
kısmının Süryâniceden Arapça’ya aktarılmadığı, bu konuda yanlış kanıların olduğunu vurgulamaktadır. Bu
konuda H. Ziya Ülken ‘İslam’da felsefe çığırı Abbâsîler zamanında Süryâniceden Arapça’ya devamlı ve
hararetli çevirilerden doğdu denebilir’ şeklinde bir kanıya sahiptir. Yunanca eserlerin Süryanice çevirilerinin
Yunanca-Arapça çevirileri için önemsenmeyecek konumda olmadığını ancak Abbâsî toplumundaki çeviri
hareketi kadar çığır açıcı bir tarafı olmadığını belirtmektedir. Abbâsî öncesi dönemde Sanskritçeden özellikle
astronomi alanında çalışmalardan bahsedilir. Ancak Gutas, bu çevirilerin Abbâsî döneminde astronomi
açısından önemli olmasının ileride Abbâsî çeviri hareketinin başlaması ile mümkün olabildiğini söyler. Yine
Yunanca’dan Farsça’ya çevirilen eserlerin de Yunanca ile Arapça arasında bir köprü olmasına ilaveten,
Abbâsîlere kadar gelen bir çeviri kültürünün ürünleri olması açısından kayda değer olduğunu belirtmektedir
(Gutas, 2013: 32-37; Ülken, 2017: 35).

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--263--

21- 22/02/2022

1. 2. Abbâsî Politikalarının Çeviri Faaliyetlerine Etkisine Dair
Tarih kaynaklarında çeviri hareketini başlatan halifelerden ilki olarak Mansûr’un astronomiye olan ilgisinden
ve Arapça olmayan kitapları çevirten ilk halife olduğundan bahsedilir. Peki neden Mansur çeviriye ihtiyaç
duymuştur? Gutas, Mânsûr’un çeviri hareketini önemsemesinin nedenlerini sorgularken, siyasal, ideolojik
sebepler olarak nitelendirdiği değerlendirmelerini sunmaktadır. Gutas, Sasani imparatorluğunun çöküşünden
sonra zamanla esas dilleri Pehlevîceyi unutarak Arapça konuşmaya başlayan Zerdüşt İranlıların dînî
metinlerini okuyabilmeleri ile eski kültürlerini ve imparatorluklarını yeniden dirilteceklerini düşünmelerinin
onları hareketlendirdiğini ve bir ayaklanmaya doğru götürdüğünü, Abbâsî halifesi Mânsûr’un bunun farkında
olduğunu söylemektedir. Eski dînî metinlerini okuyabilmeye muhtaç Zerdüştlerin halifenin varlığını kendileri
için bir tehdit olarak görmemeleri ve onların kontrol altına alınabilmeleri için çeviriye muhtaç olan bu halka
çeviriyi sunmak, Abbasî devletinin bekâsı için bir zorunluluktur. Zerdüştçü dînî düşünce ile Sasani
imparatorluk geleneğinin devam ettiği önemli merkezlerden biri olan Merv’e Halife Mânsûr’un oğlunu vali
olarak atamasının ve Merv’in Pehlevîceden Arapçaya yapılan çevirilerin merkezi olmasını; Gutas, Mânsûr’un
ideolojik kaygısı olarak görmekte olduğunu belirtmektedir (Gutas, 2003: 52-53). Burada Gutas’ın, Halife
Mânsûr’un Zerdüştçü ideolojiyi desteklemesi yönündeki ideolojik adımlarına dair yorumunun tarihi bağlamla
örtüştüğü değerlendirmesinde bulunabiliriz.
Halife Mânsûr’un astrolojiye olan merakından söz eden Gutas, Zerdüşt iken Müslüman olan Nevbaht isimli
saray müneccimi ve Fezârî gibi astroloji ve astronomi ilgili eserler sunan kişileri himayesine aldığını ve bu
kişileri Mânsûr’un önemsediğini söyler. Bağdat’ın merkez yapılması ve halifeye karşı ayaklanmalar gibi
konularda saray müneccimlerini dinleyen Abbâsî halifesinin varlığı, yıldızları önemseyen Zerdüştçü
topluluğun arzuladığı Sasani kültürüne kavuşmak için önemliydi. Sasani imparatorluğunun özlemini çeken
grupların saray himayesinde bulunması ve Nevbaht’ın oğlu Ebu Sehl gibi kişilerin Zerdüştlükten kopmayarak
Müslüman olmaları, olacak olayları yıldızlar üzerinden Allah’ın emri gibi anlatmalarını “siyasal astroloji”
olarak değerlendiren Gutas, Mânsûr’un bu politikayı devletin birliği için kullandığını aktarır (Gutas, 2003: 42,
54). Halife Mânsûr’un ardından gelen Mehdî’nin Arap zihniyetine dayalı bir siyasal rejimi benimsemesi halkı
memnun etmemiştir. Gutas’a göre, Mehdî, din değiştirmeyi teşvik eden politikasının bir sonucu olarak ortaya
çıkan toplumsal karmaşanın önüne geçmek için Mansur’un ideolojik olarak benimsediği çeviri hareketlerine
desteği yinelemek zorunda kalmıştır (Gutas, 2003: 69).
Gutas, Halife Mehdî’den sonra gelen Halife Memûn döneminde önceki halifelerin izlediği siyasal
politikaların sonuçlarının yansımasının yaşadığını bir zaman diliminde artık eskisi gibi Sasani imparatorluk
düşüncesine ihtiyaç duyulmadığını, İslam dinini benimseyenlerin sayısında ciddi artışların olduğunu, artık
halifenin Bağdat’a gelmezse Merv’de vali olmaktan öteye geçemeyeceğinin farkında olduğunu söyler (Gutas,
2003: 78-79,82). Bağdat’a gelerek halife olan Memûn, toplum içerisinde ayrılık çıkartacak grupların
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denetimini sağlamak amacıyla dînî konularda son sözün kendisine ait olduğunu gösteren ‘mihne’ politikasını
benimsemiştir. Bu politikanın bir getirisi olarak diyalektik yöntemlere başvurmak zorunluluğu, Memûn’u
çeviriyi desteklemeye yönlendirmiştir.
Gutas, sağlam tarihi kökleri ile incelenmesi gerektiğini düşündüğü çeviri faaliyetleriyle ilgili olarak
Memûn’un bu hareketin başlatıcısı olduğu şeklindeki konumlandırmanın yanlış olduğuna dikkat çekmektedir.
Çeviri faaliyetlerini dönemin politikasının getirisi olarak gördüğünü ve Memûn dönemi çeviri hareketinin
‘İslam dünyasının imparatoru ve ‘Allah’ın halifesi’ olma arzusunun bir sonucunu olduğunu iddia etmektedir
(Gutas, 2003: 82). ‘Halife Memûn döneminde tıp, felsefe ve mantıkla ilgili gelişmeler olmasaydı sonraki
çağlarda tüm bilimler unutulmuş olurdu’ gibi söylemlerin de abartıldığını söyleyen Gutas, Memûn’un çeviri
hareketini desteklemesinin esas amacının, kendisini Antik Yunan mirasının devam ettiricisi olarak görmesi ve
bunu Hıristiyan dünyanın Helenizm karşıtlığı ile birleştirmesiyle siyasal olarak doğrudan Bizans’ı hedef
alması olduğunu belirtir. Bu doğrultuda Memûn’un Aristo rüyası örneğini de onun propagandasını öğrenmek
açısından önemli bulur (Gutas, 2003: 95-98).
1. 3. Beytü’l-Hikmeye Dair
İslam tarihi kaynaklarında Beytü’l- Hikme’nin kuruluşu için kesin tarih verilmese de kimi kaynaklarda 830
yılında Halife Memûn döneminde Antik Yunan mirasının Arapça’ya nakledilmesi için kurulduğu, Hikmet evi
anlamına geldiği belirtilmektedir. Bizans topraklarından Beytü’l-Hikme’ye çeviri yapabilmek için heyetlerin
gönderildiği de kaynaklarda mevcuttur (Türer, 2020: 262).
Gutas ise Beytü’l-Hikme’nin tanımlandığı gibi büyük ve şaşalı bir hareket olmadığını, bir çeviri merkezi
olarak nitelendirilmesinin güvenilir tarihi belgelerle kayıt altına alınmadığını belirtir. Beytü’l-Hikme’nin
Halife Mansur zamanında bir tür kütüphane olduğunu söyler. Sasani imparatorluğunda da kütüphane
anlamına gelen bu yerin krallık kütüphanesi olarak değerlendirebileceğini; Beytü’l-Hikme’nin tarihi
kaynaklarda işlevinin farklı yansıtıldığını, aslında anlatıldığı gibi sistematik bir çeviri kurumu olmadığını,
zamanın şartlarına göre izlenilen siyasi, ideolojik Sasani kültürünün çeviri faaliyetlerini hızlandırmasının bir
getirisi olduğunu beyan eder.
Beytü’l-Hikme ile ilgili referans alınan kaynaklarda cebirci ve astronom olan Hârizmî, Yahya b. Ebu Mânsûr
ve Benî Musa gibi isimlere yer verilip halife Memûn’un hizmetinde tam gün çalıştıklarından söz edilmektedir
(Gutas, 2003: 64). Ancak Gutas, bu çalışmanın kurumsal bir çalışma olmadığını ve buranın sadece bir
kütüphane işlevi taşıdığını söyler. Gutas, o dönemde Beytü’l-Hikme’nin anlatıldığı gibi bir konumu olmadığı
iddiasını, Yunan mirası ile ilgili çeviri kitapları arayan ancak bulamayan Huneyn b. İshak’ı örnek vererek
delillendirmeye çalışmaktadır. Yine Gutas, Halife Memûn ve Harun er-Reşîd’e dayandırılan Beytü’lwww.isarconference.org
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Hikme’nin varlığına dair iki pasaj bulduğunu belirtmektedir: İbn Nedîm'in Fihrist adlı eserinde, Ebu Sehl’in
Harun Reşid’in isteğiyle hizânetü’l-hikme’de kaldığı, Farsça’dan Arapça’ya çeviriler yaptığına dair pasaj ve
İbnü’l Kıftî’nin de aynı bilgiyi aktararak Ebu Sehl’i Harun Reşid’in bilgelik kitapları hazinesine -hizânetü’lkütübi’l-hikme- atadığını içeren pasaj. Gutas’a göre pasajlardaki ifadeler Beytü’l-Hikme’nin bir “çeviri
akademisi” olarak değerlendirebilmesi için yeterli ve güvenilir değildir. Özel bir kurulma tarihi ve yeri
olmadığını belirttiği Beytü’l-Hikme’yi, Abbâsîlerin yönetime getirdiği Sasani kökenli yöneticilerin
oluşturduğu bir büro olarak nitelendirmektedir (Gutas, 2003: 59-65).
Gutas’ın ‘Yunanca Düşünce, Arapça Kültür’ adlı eserindeki argümanlara bakarak kendi düşünce sistemi
içerisinde tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Gutas’ın yorumunu indirgemeci bulan eleştiriler de
mevcuttur. Eğer Beytü’l-Hikme bir tercüme okulu değil ise Abbâsî halifelerinin Hint’ten, Bizans’tan,
Cündişapur’dan kitap getirtmelerini, buradaki alimleri Bağdat’a davet etmelerini nasıl açıklamak gerekir?
Fihrist’te geçen Yunanca’dan Arapça’ya çevirisi yapılan eserlerin çokluğunun listelenmesi ve Sehl b.
Harun’un Beytü’l-Hikme bünyesinde çalışmasına dair bilgilerin bulunması, buranın bir çeviri merkezi
olduğunun kanıtıdır şeklinde iddialar da mevcuttur (Biçer, 2020: 34).
Beytü’l-Hikme’nin konumu ile ilgili kaynaklarda bir çeviri okulu olduğuna dair kuvvetli referansların
olmayışı iddiasındaki Gutas, yine de çeviri hareketleri açısından Beytü’l-Hikme’nin önemli olduğunu
vurgulamaktadır.
2. Abbâsî Döneminde Çevrilen Eserlerin Dinamiklerine Dair
Gutas, çeviri faaliyetlerinin 8. ve 9. yüzyıllarda seyrini aktarırken önce toplumsal statü, meslek, sonra dînî,
etnik, ailevî bağlantıları görebilmek gerektiğini düşünmektedir. Çeviri faaliyetlerini destekleyen Abbâsî
halifeleri ve ailelerinden söz ederek, halifelerin izlediği politikaların Antik Yunan mirasının sıkı bir şekilde
araştırılmasına teşvik edici olduğundan bahsetmektedir. Halife Mansûr, Mehdî, Memûn, Mutasım, Vâsık,
Mutezid, Mutasım’ın oğlu Ahmed gibi isimler çevirilerin yapılmasına ön ayak olmuşlardır. Halife Mutezid’in,
annesinin Yunanlı olmasından dolayı Yunanca bildiği, İshak b. Huneyn, Sabit b. Kurra gibi çevirmenlerle
arasının iyi olduğu; Yahya b. Ebi-Hakîm Hallâcî’den tıp risalesi, Neyrîzî’den de meteoroloji üzerine bir
inceleme istediği bilgisi paylaşılmaktadır. Yine Mutasım’ın oğlu Ahmed, Kindî’den İbn Nâimâ’nın çevirdiği
Plotinus’un son üç Ennead adlı çalışmasından alıntılanan Aristoteles’in Teolojisi kitabının yeniden
düzenlenmesini talep etmiştir (Gutas, 2003: 121-124). Çeviri hareketinin işleyişinde etkili olanları saraylılar,
devlet memurları, askerler ve bilginler olarak da sınıflandıran Gutas, çeviriyi destekleyenleri tek bir zümre
olarak değerlendiremeyeceğimizi söylemektedir.
Halife Mânsûr zamanında çeviri faaliyetleri önemli mevkilere yerleştirilen Zerdüştlerin, Zerdüştçülük’ün dînî
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metinlerine ulaşabilmek adına Pehlevîceden Arapçaya yapılan çevirilerini içeriyordu. Yapılan çevirilerin çoğu
astroloji üzerine idi. Ebu Sehl’in Kitâbü’n-Nahmutân adlı eseri bunun en güzel örneğidir (Gutas, 2003: 46).
Abbâsîlerin ikinci halifesi Mansûr’un tıp, astroloji, matematik gibi alanlara ilgi duyduğu ve Yunan ilminden
de etkilenerek, Bizans hükümdarından bu ilme ait kitapları istediği ve Yunanca kitapların Bağdat'a
getirilmeye başlandığı bilinmektedir. Öklid’in Usûl-i Hendese ile Elemento Geometrica (Les Elements) adlı
eserleri, Hipokrat ve Galinos'un tıp ve fen kitapları ile Batlamyus'un Mecistî adlı eseri bu getirilen
kitaplardandır. Yahyâ b. Batrik ve oğlu tarafından Yunanca'dan tercüme edilen bu eserlerin Halife Mansûr'un
Hizânetu'l-hikme adı verilen kütüphanesinde korunmakta olduğu söylenmektedir. Ayrıca Aristoteles'in
Organon adlı eserinin son kitabı olan De Sophisticis Elenchis'i (sofistik çürütmeler üzerine) de Theophilos b.
Tumâ er-Ruhavî tarafından bu dönemde Yunanca'dan Süryaniceye çevrilmiştir (Demirci, 2004: 54-55).
Gutas, Halife Mehdî’nin eşitlikçi İslam vurgusu ile din değiştirme politikası uygulamasının diğer dinlere karşı
Müslümanların akıl yürütme ve tartışma yaparak kendilerini savunmalarını gerekli kıldığını, Aristoteles’in
Topica adlı eserinin çevrilmesinin nedenini de buna bağlı olduğunu söyler. Topica adlı eserin çevrilmesinin
sonucunda İslam’da hukuk ilminin gelişimi söz konusu olmuştur.

Halife Mehdî döneminde Topica’nın

çevrilmesini gerektiren koşulların atom, uzay, boşluk gibi kozmolojiyle ilgili tartışmaları başlattığı, bu
alandaki bilgi eksikliğini kapatmak için Yunanca eserlerin çevrildiğini belirten Gutas, Aristoteles’in Fizik’inin
çevirisinin bu kategoride değerlendirebileceğini söyler. Gutas, Aristoteles’e karşı Hişam İbnü’l-Hakem’in
reddiyeler yazmasını o dönemde kelâmî tartışmalarda Fizik kitabının kullanıldığının bir kanıtı olduğunu da
belirtir.
Gutas, Abbâsî dönemi çeviri hareketlerinde ideolojik düşüncenin bir getirisi olmasının dışında halifelerin
şahsi ilgilerinin de çeviriyi etkilediğini ve bilgiye ulaşmada Arapça kaynaklarla sınırlandırılmamış olmanın
çeviri hareketini ilerlettiğini düşünmektedir (Gutas, 2003: 77).
Gutas, sürdürülebilir bir imparatorluk düşüncesinin getirisi olan çeviri hareketinin Müslümanlar tarafından
Bizans’a karşı bir üstünlük olarak yorumlanmaya başlamasının çeviri hareketini daha cazip gösterdiğini;
Bizans gibi geri kalmışlıktan korkan İslam dünyasında çeviri hareketinin kapsamının genişleyerek dönemin
ihtiyaçlarına göre şekillenmeye başladığını söyler. Çevirilerin bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini
söyleyen Gutas, çevirilerin filolojik yapısı ile çeviri tekniklerinin incelenmesinin; hangi eserlerin çevrildiği ve
hangi zümrelere yararlı olacağı, bilimsel değerinin ne olduğu gibi incelenmelerin çeviri hareketinin
mahiyetini tarihsel nedenlerle birlikte doğru anlamamızı sağlayacağını belirterek çeviri bütünlüklerine göz
atmak gerektiğini vurgular. Huneyn ve yardımcılarının çevirdiği Galenos ve Hipokrates’in eserleriyle ilgili
Huneyn’in Risale’sinden pek çok bilgi edinebildiğimizi; Hubeyş ve İsa b. Yahya’nın aynı çeviri bütünlüğü
içinde olmasına rağmen dilbilimsel analizler neticesinde Huneyn’den farklılaştıklarını öğrenebileceğimizi
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söyler.
Kindî ve çevresini ikinci çeviri bütünlüğü içinde ele alan Gutas, G. Endress’in dilbilimsel analiziyle Ustâz’ın
Aristoteles’in Metafizik, Abdülmesih b. Nâimâ’nın çevirdiği Kindî’nin düzelttiği Plotinus’un Enneadlar’ından
seçilen Aristoteles’in Tanrıbilimi adlı seçmeyi, Proclus’un Dinbiliminin Unsurları’ndan seçmelerinin Kindî
tarafından düzenlenerek Saf İyi içinde yer aldığını; Nikhomakos’un Aritmetiğe Giriş, Yahya b. Bitrîk’in
Timaios, Aristoteles’in Gökyüzü Üzerine, Meteroloji ve Aristoteles’in De Animası için İoannes Philoponus’un
yorumundan etkilenen bir el kitabının bu çeviri bütünlüğü içinde özelliklerinin belirlendiğini söylemektedir.
Bu çevirilerin Platoncu bir eğilim içerdiğini ancak “kutsal varlığın çoğulluğuna” dair bölümlerin çıkarıldığı,
yani hedef kitle gözetilerek çeviri faaliyetinde bulunulduğunu söylemektedir. Gutas etkileri ve felsefî içeriği
ile en önemli çeviri bütünlüğü olarak Aristoteles’in Organon çevirileri bütünlüğünden bahseder. Son olarak
da Eukledies’in Elemanlar’ının önemini vurgular (Gutas, 2003: 41-44).
Çeviri faaliyetlerinin ne zaman başladığı ve nasıl geliştiğiyle ilgili bilinen yanlışları, çeviri bütünlüğünün
incelenmesinin düzelteceğini yineleyen Gutas, çeviri hareketini “alıcı” olarak nitelenen Memûn dönemiyle
başlatmanın sonrasında “yaratıcı” diye iki kısma ayırmanın doğru olmadığını, Arap dünyasının çağa özgü
ihtiyaçları ve bilimsel çalışmalarının sonucu çeviri hareketinin yeşerdiğini ve kendine özgü nitelikler
kazandığını söylemektedir.
Çevrilen eserlerin analiz edilmesiyle dönemin ihtiyaçlarının, bilimsel gelişimin, ideolojik etkilerin ortaya
çıkacağını düşünen Gutas, artık 10. yy’da çevirinin bittiği gibi bir nitelemenin doğru olmayacağını
söylemektedir. Antik Yunan mirasına ait ana metinlerin zamanında çevrilip incelenmiş olmasının çeviri
hareketliliğinin yerini Arapça özgün eserlere bıraktığını söylemektedir. Çevrilen eserlerin Arap dünyasını
bilimsel çalışmalara sevk ettiği gerçeğini görerek artık tıpta Ali b. Abbâs Mecûsî ve İbn Sînâ, astronomide
Battânî ve Bîrûnî, matematikte Hârizmî ve fizikte İbn Heysem gibi isimlerin Antik Yunan mirasını geçerek
özgün çalışmalar ortaya koyduklarını belirtmektedir. Galenos, Ptolemaios, Aristoteles gibi Yunan
düşünürlerini eleştiren Râzî’nin Galen Hakkında Şüpheler’i, İbn Heysem’in Ptolemaios Hakkında Şüpheler’i,
İbn Sînâ’nın Aristoteles’i eleştirdiği Doğu Felsefesi gibi eserler de Yunan düşüncesinden farklılaşmanın
kanıtlarıdır. Gutas, artık 10. ve 11. yüzyıllarda Antik Yunan mirasından uzaklaşıp özgün eserler ortaya
koyulmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini söylemektedir. İbn Rüşd’ün İbn Sînâ’ya tepki göstererek
Aristoteles’e dönüşü savunduğu, Bitrûcî’nin ise Arap astronomlarla, Ptolemaios’u Aristoteles’in izinden
gitmemekle suçladığını söylemektedir. Bir Çift Öğüt adlı eserinde de Bağdâdi’nin İbn Sînâ’nın ardından
gidilmemesini ve Aristoteles, Hippokrates ve Galenos’a dönüşünü savunmakta olduğunu aktarmaktadır
(Gutas, 2003: 149).
SONUÇ
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İslam felsefesi alanında çeviri faaliyetlerine dair çalışmaların neredeyse tamamında ‘Yunanca Düşünce
Arapça Kültür’ adlı eserin kaynak gösterilmesi ve muhatap alınması eserin ve eser sahibinin
değerlendirmelerinin özgünlüğüne işaret etmektedir. Gutas’ın kanıtsal ve tarihi çizgiyi göz önünde
bulundurarak sadece övgüye veya yergiye dayalı bir tarih yazımcılığına karşı duruşu, eserin bütünlüğünde
kendi sistemi ile tutarlı bir çalışma yapması takdire şayandır. Eserdeki hakim üslup açısından bakıldığında
Gutas’ın, İslam dininin bilgiye önem veren bir din oluşunun farkında olduğunu, tercüme üzerine çalışma
yapan kimi doğu araştırmacılarının takındığı indirgemeci tavrı takınmadığını gözlemlemekteyiz. Nitekim
İslam felsefesi, Batı’nın ‘Karanlık Çağ’a girdiği dönemde, var olan birikimin korunması değil aynı zamanda
zenginleşerek gelişmesine de katkı sağlamıştır. İslam felsefesini yabancı kaynaklardan alıntılanmış bir
düşünce sistemi veya salt Yunan felsefesine ait ilgilerle hareket eden, özgünlüğü olmayan bir felsefe olarak
yorumlamak oldukça yanlış bir tanımlama olacaktır. İslam felsefesi din ve felsefenin buluştuğu çok özel bir
oluşumu niteleyen, farklı felsefe tasavvurlarını kapsayan, kompleks bir düşünce sistemine sahiptir (Cevizci,
2020: 223-224; Saruhan, 2009: 74). Abbâsîler dönemi Antik Yunan eserlerinin çevrilmesi, bilimin
canlanmasına ön ayak olması bakımından 7. ve 8. yy Bağdat’ı, Gutas tarafından bir nevi Rönesans olarak
değerlendirilmektedir. Kimi tepkilerde olduğu gibi “İslam Ortodoksluğu” kavramından söz edilemeyeceğini,
Arap dünyasının var olan mirası hareketlendirip mirasın da ötesine geçtiğini anlatmaktadır.
Gutas’ın çalışmamızda değindiğimiz değerlendirmelerine tekrar dönecek olursak onu diğer yorumculardan
farklı kılan tarihi ve siyasi faktörlere dikkat çekerek somut verilerle hareket etmesi, çeviri bütünlüklerini göz
ardı etmemesi, tarafgir yorumlardan uzak durmaya çalışarak nesnel bir bakış açısı ile tahlillerini
gerçekleştirmeye çalışmasıdır.
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ÖZET
Bu çalışmada İslam ahlâk düşünce geleneğindeki önemli bir kavramsal dönüşüm ele alınmaktadır. Bahse
konu bu kavram “nâbit/çğl.nevâbit” kavramıdır. İslam ahlâk ve siyaset düşüncesinde bu kavramı bir tartışma
alanı olarak kullanıma sokan ilk düşünür Fârâbî’dir. Tarlalardaki ya da bahçelerdeki ürünlerin arasında
yetişen, işe yaramaz, zararlı otlar için kullanılan bu kavramı Fârâbî, kendi ahlâk ve siyaset düşüncesinin temel
kavramlarından biri haline dönüştürmüştür. Buna göre Fârâbî’nin sisteminde nâbit, erdemli şehirde yaşayan
erdemsiz insanlar için kullanılır. Fârâbî, insanın gerçek mutluluğu elde edebilmesi için erdemli bir şehirde
yaşamasını zorunlu görür ve nâbit, erdemli şehrin varlığı için bir tehdittir. Bu nedenle Fârâbî, erdemli şehrin
düzenine zarar vermemeleri için nâbitlere yönelik şehirden kovmak da dâhil birçok önlemin alınması
gerektiğini savunur. Nâbit kavramını kendi ahlâk ve siyaset düşüncesinin temel kavramlarından biri haline
getiren bir diğer düşünür ise İbn Bâcce’dir. İbn Bâcce, Fârâbî’nin olumsuz anlamda kullanmış olduğu nâbit
kavramını dönüştürerek, erdemsiz şehirdeki erdemli insan için kullanmıştır. İbn Bâcce’nin siteminde nâbit,
erdemsiz şehirde yaşayan ve kendisini yetkinleştirmek suretiyle gerçek mutluluğun peşinde olan kişiyi ifade
eder. İbn Bâcce, nâbit için mütevahhid kavramını da kullanır. O da tıpkı Fârâbî gibi insanın mutlu olması için
toplumsal yaşama ihtiyaç duyduğunu kabul eder. Fakat erdemli bir toplumun bulunmadığı yerde mütevahhide
iki çıkış yolu gösterir. Bunlardan biri toplumdan kendini tecrit etme, diğeri ise şehri terketmektir. Çalışmamız
açısından buradaki temel mesele, İbn Bâcce’nin mütevahhide önerdiği bu iki çözümün kendisini İslam ahlâk
geleneğine genel rengini veren birey-toplum / ahlâk-siyaset arasındaki güçlü bağı koparıp koparmadığıdır.
Kanaatimizce İbn Bâcce, tıpkı Fârâbî ve diğer İslam ahlâk ve siyaset düşünürleri gibi insanın toplumla olan
bağını kabul etmekte ve gerçek mutluluğun da ancak erdemli şehirde elde edileceğini savunmaktadır.
Dolayısıyla onun buradaki önerileri mutluluk için asıl değil, geçici bir tedbir olarak yorumlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Nâbit, Mütevahhid, Fârâbî, İbn Bâcce
THE TRANSFORMATION OF NĀBITA: Al-FĀRĀBĪ AND IBN BĀJJA
ABSTRACT
In this study, an important conceptual transformation in the tradition of Islamic moral thought is discussed.
This concept in question is “nābita/nawābit (weeds)”. It is al-Fārābī, the first thinker who uses this concept as
a discussion area in Islamic moral and political thought. Al-Fārābī has transformed this concept, which is used
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--270--

21- 22/02/2022

for useless, harmful weeds that grow among the crops in the fields or gardens, into one of the basic concepts
of his own moral and political thought. Accordingly, in al-Fārābī's system, this concept is used for virtuous
people living in a virtuous city (al-madīna al-fādila). Al-Fārābī considers a person must live in a virtuous city
to achieve real happiness, and to him the nābita is threat to the existence of a virtuous city. For this reason, alFārābī states that many measures should be taken, including expelling them from the city, so that they do not
harm the order of the virtuous city. Another thinker who makes the concept of nābita one of the basic
concepts of his moral and political thought is Ibn Bājja. Ibn Bājja transforms the concept of nābita, which alFārābī uses in a negative sense, and uses it for the virtuous person in the virtuous city. In Ibn Bājja's system,
nābita refers to a person who lives in a virtuous city and pursues true happiness by improving himself. Ibn
Bājja specifically names the nābita as mutawahhid Like al-Fārābī, Ibn Bājja also accepts that people need
social life in order to be happy. But he shows the mutawahhid two solution in where there is no virtuous
society. One of them is to isolate oneself from society and the other is to leave the city. In terms of our study,
the main issue here is whether these two solutions proposed by Ibn Bājja to mutawahhid break the strong
interrelation between the individual-society / morality-politics that gives the Islamic moral tradition its
general shape. In our opinion, Ibn Bājja accepts the interrelation of man with society, just like al-Fārābī and
other Islamic moral and political thinkers, and argues that real happiness can only be achieved in a virtuous
city. Therefore, his suggestions here should be interpreted as a temporary measure, not the main one for
happiness.
Keywords: Happiness, Nābıta, Mutawahhid, al-Fārābī, Ibn Bājja
Giriş
İslam ahlâk düşünürleri ulaşılması en yüksek amaç mutluluktur (es-Saadetü’l-kusva). Ahlâkın nihai amacı
olan en yüce mutluluk, sırf kendisi için istenen, hiçbir zaman başka bir şeyin elde edilmesi için talep
edilmeyen nihai iyidir. Salt iyilik olan mutluluğun ötesinde insanın elde edebileceği, arzulayacağı başka hiçbir
şey yoktur. Bir başka deyişle mutluluğu elde eden insan artık herhangi başka bir şeyi amaçlamaz, arzu
duymaz. Dolayısıyla onun sisteminde mutluluk haricindeki diğer tüm her şey ancak mutluluğa araç olma
bakımından bir değere sahiptir, bunlar için kendinde bir değerden bahsetmek mümkün değildir.
Genel olarak İslam ahlâk düşünürleri mutluluk için bazı şartların yerine getirilmesini zorunlu görürler. Bu
şartlardan en önemlisi, nazarî ve amelî yetkinliktir. Buna göre insan en yüce mutluluğu elde etmek için
yalnızca entelektüel yetilerini geliştirmekle kalmamalı, ulaştığı bilgileri de gündelik yaşamında
uygulamalıdır. Çünkü nihayetinde ahlâk, bir alışkanlık, huy ve mizaç meselesidir. İyi ve güzel davranışlar
insanın mizacı haline gelmedikçe gerçek mutluluğun elde edilmesi mümkün değildir. Zira amelî yetkinlik
dolayısıyla da mutluluk, erdemli davranışların bir kez yapılmasıyla değil, sürekli olarak yapılmasıyla elde
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edilebilir. İşte tam bu nokta İslam ahlâk düşünce geleneğinde insan ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkinin
gündeme geldiği yerdir. Çünkü insan, sahip olduğu Nazarî bilgeliği, amelî bilgeliğe ancak bir toplum içinde
yaşayarak, insanlarla sosyal ilişkiler kurarak dönüştürebilir. Bir başka deyişle insan, adalet erdeminin
bilgisine sahip olsa dahi, adil bir insan olabilmesi için adalet erdeminin gereklerini toplumsal yaşamda
gerçeğe dönüştürmek zorundadır.
İnsan ile toplum arasındaki bu türden bir ilişki temel bir soruyu gündeme getirir: “En yüce mutluluk için
toplumsal yaşam zorunlu mudur yoksa insan toplumdan uzak bireysel bir yaşamla da gerçek mutluluğu elde
edebilir mi?”
İslam ahlâk düşünce geleneğinin bu soruya genel yaklaşımı, Platon (mö. 429-347) ve Aristoteles (384–
322)’ten mülhem olarak mutluluk için toplumsal yaşamın zorunlu olduğu yönündedir. Bu görüşü en net
biçimde ifade eden düşünürlerin başında Ebû Nasr el-Fârâbî (ö. 339/950) gelir. Fârâbî’nin sisteminde
toplumsal yaşam olmaksızın gerçek mutluluk elde edilemez. Dahası mutluluk için sadece toplumsal yaşam
yetmez, yaşanılan toplumun ayrıca erdemli olması da gerekir. İslam ahlâk geleneğinde bu yaklaşıma ters
biçimde bir mutluluk önerisiyle gelen düşünür ise İbn Bâcce (ö. 533/1139)’dir. İbn Bâcce, Fârâbî’nin hilafına
toplumsal yaşam olmaksızın mutluluğun elde edilebileceğini düşünür. En azından bunun imkânını araştırır.
İki düşünür arasındaki bu farklılık “nâbit” kavramının dönüşümünde kendisini gösterir. Nâbit, Fârâbî’nin
sisteminde olumsuz bir biçimde erdemli toplumdaki erdemsizler için kullanılırken, İbn Bâcce’nin sisteminde
bu kavram olumlu bir anlam kazanarak erdemsiz toplumlardaki erdemli insanlar için kullanır.
İşte bu çalışmamızda Fârâbî ile İbn Bâcce arasındaki nâbit kavramının bu dönüşümüne odaklanacak, bu
kavramsal dönüşümün, İbn Bâcce ’yi mutluluk için toplumsal yaşamı zorunlu gören Fârâbîci geleneğin
dışında bırakıp bırakmadığı sorusuna cevap arayacağız.
1. Fârâbî’nin Mutluluk Tasavvuru
Mutluluk, Fârâbî’nin sisteminde mümkün varlığın kabul edebileceği son yetkinlik durumuna karşılık gelir.
Teknik olarak mutluluk, insan ruhunun varlık bakımından maddeye ihtiyaç duymadığı bir mükemmellik
durumudur. Diğer bir deyişle mutluluk, ruhun bedenden sıyrılıp, maddeden bağımsız bir töz haline geldiği ve
ebediyyen maddî olmayan tözlerle bir arada olma halini ifade eder. Dolayısıyla bu noktaya ulaşamayan
insanın tam anlamıyla mutluluğu elde ettiği söylenemez.(Farabi, 2017, s. 84)
Mutluluk bu şekilde insanın varoluş amacı haline geldiğinde ve mümkün varlıkların kabul edebilecekleri son
yetkinlik olunca, bu mutluluğun nasıl elde edileceği meselesi son derece önemli bir hal alır. Fârâbî için
mutluluk temelde bir bilgi meselesidir. İnsan, gerçek mutluluğa ulaşmak için hem nazarî hem de amelî
yetkinliği elde etmek zorundadır. Çünkü düşünme gücü nazarî ve amelî olmak üzere ikiye ayrılır. Nazarî
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güçle insan ilkelerin bilgilerini keşfeder. Amelî güçle de sahip olduğu bilgiyi eyleme nasıl dönüştüreceğini,
kendisini mutluluğa ulaştıracak eylemlerin hangileri olduğunu, yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri
bilir.(Farabi, 2012, s. 37) Bu anlamda amelî akıl, nazarî akla hizmet için vardır. Nazarî akıl ise başka bir şeye
hizmet için değil, yalnızca mutluluğa ulaşmak için vardır. Dolayısıyla mutluluğa ulaşmak için ilk olarak
mutluluğun mahiyeti nazarî akılla bilinmeli, sonrasında arzu kuvveti aracılığıyla bir amaç haline getirilmeli,
amelî akılla da bu amaca bizi götürecek doğru araçlar seçilmelidir. Başka bir anlamda insan bu amaca varmak
için doğuştan getirdiği beş temel kuvveti (nazarî düşünme, amelî düşünme, arzu, hayal ve duyum güçleri)
yerli yerinde kullanılmalıdır. Fail bu süreci başarıyla gerçekleştirdiğinde, yani arzu gücü akla boyun
eğdiğinde failin bütün fiilleri iyi ve güzel olur. Fakat insan mutluluğun kavrayıp bildiği halde onu amaç
edinmez, arzu etmez veya yeterince istemez de mutluluktan başka bir şeyi amaç edinirse, bu kişiden çıkan
fiiller kötü ve çirkin olur.(Farabi, 2012, ss. 79-80, 2017, s. 84)
Görüldüğü üzere mutluluğun elde edilmesinde en temel nokta, nazarî yetkinliğin elde edilmesidir. Nazarî
yetkinliği elde etmenin yolu, ilk düşünülürlerin (makûlât) bilgisini gerekli kılar ki bunların bilgisini elde
etmek, insan aklının tek başına üstesinden gelebileceği bir durum değildir. Bu, ontolojik olarak insan aklını
aşan bir durumdur. Dolayısıyla insanın gerçek mutluluğu elde edebilmesi ancak aşkın bir varlığın yardımıyla
mümkündür. İşte bu nokta Fârâbî’nin ahlâk sisteminde faal aklın sürece dâhil olduğu yerdir. Bu durum
esasında Fârâbî kozmolojisinin bir tezahürüdür. Onun düşünce sistemi, ilk akıl, ikinci akıllar, gök küreleri ve
onların nefislerinden oluşan ay-üstü âlemle; insanlar (natık), hayvanlar (gayrı natık), bitkiler, madenlerden
oluşan ay-altı âlem olarak iki farklı varlık alanına bölünmüştür. Bu iki varlık alanı, ay-altı âlemin en üstün
varlığı olan insanla, ay-üstü âleminde derece olarak en aşağıda bulunan faal akıl üzerinden ilişkiye
geçer.(Farabi, 2012, ss. 35-36) Böylesi bir yapı içerisinde faal akıl, insana kendi aklıyla elde edemeyeceği ilk
ilkeleri ve ilk akledilirleri vererek ay-üstü âlemle ay-altı âlemin irtibatını sağlamış olur.(Farabi, 2012, s. 80)
Fârâbî’ye göre faal aklın görevi, düşünen canlıyı gözetmek ve insan için erişilmesi gereken yetkinlik
derecelerinin en yükseğine yani yüce mutluluğa ulaştırmaktır.(Farabi, 2012, ss. 36; 88) Fârâbî’nin sisteminde
insan açısından faal aklın konumu güneşin göz karşısındaki konumuna benzer. Nasıl ki güneş göze ışık
vermek suretiyle gözün görmesini sağlayıp, gözü bilkuvve gören olmaktan bilfiil gören durumuna geçirirse,
aynı şekilde faal akıl sayesinde insan için bilkuvve düşünülür olan şeyler bilfiil düşünülür olur. İnsan, faal akıl
sayesinde bilkuvve akla sahipken, bilfiil akleden olur. İşte Fârâbî’ye göre faal aklın görevi budur.(Farabi,
2012, s. 40)
Bu noktada akla gelen en temel soru, faal aklın insan aklı ile girdiği ilişkiye benzer bir ilişkiye diğer canlılarla
girip girmediğidir. İlkesel olarak eğer herhangi bir şey bir şekilde maddeden kurtulup ayrılmayı kabul edecek
durumdaysa, o yetkinliğe ulaşacak kapasiteye sahipse, faal akıl bu şeyin maddeden kurtulup yokluktan
kurtulmasını, onu kendi seviyesine yaklaştırmayı ister. Fakat faal aklın bu feyzini yeryüzünde alma istidadına
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sahip tek canlı insandır. Dolayısıyla insandan başka herhangi başka bir varlığın faal akıl ile bu türden bir
ilişkiye girmesi mümkün değildir.(Farabi, 2012, s. 59) Bu nedenle mutluluk da sadece insana özgüdür. Bu
bakımdan insan dışındaki hayvanlar, bitkiler, vs için mutluluktan bahsetmek mümkün olmamaktadır. Fakat
hemen belirtmek gerekir ki insan ruhu mükemmellik bakımından ne kadar kemale ererse ersin ulaşabileceği
nihai nokta, faal aklın hemen altıdır. Ontolojik bakımdan insan ruhunun hiçbir surette faal akıl düzeyine
ulaşması, onunla eşit olması mümkün değildir.(Farabi, 2017, s. 84)
Yukarıda ifade edildiği üzere mutluluk için yalnızca nazarî aklın yetkinliği yeterli değildir. İnsanın amelî
aklının da yetkinliği elde etmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise iyi ve güzel davranışların sürekli olarak
yapılmasıdır. Fail, bu iyi davranışları ne kadar devam ettirirse, istidadı da o kadar güçlü olur. Nitekim iyi yazı
yazma ile ilgili fiillerin düzenli olarak devam ettirilmesi, insana yazı yazma sanatında bir üstünlük kazandırır.
İnsan bu yazı yazma fiilini ne kadar çok devam ettirirse yazı yazma sanatında o kadar yetkin olur, yazma fiili
o nispette kemale erer. İnsan, kendinde gelişen bu yatkınlıktan ne kadar haz alırsa, nefsinin bu eyleme yönelik
meyli de o derecede artar. Bu durum, mutluluğun elde edildiği fiiller için de geçerlidir. Bu iyi fiiller ne kadar
devam ettirilirse, amacı mutluluğu elde etmek olan nefs, o kadar güçlü ve mükemmel olur. Bu durum, nefsin
mükemmellik açısından maddeye doyacağı bir noktaya kadar devam eder. Bu noktada nefs, maddeye olan
ihtiyacından kurtulur ve bağımsızlaşır. Bu aşamadan sonra maddenin ortadan kalkması nefse herhangi bir
zarar vermez. Çünkü artık nefs maddeye yani bedene ihtiyaç duymayacak kadar yetkinleşmiş
durumdadır.(Farabi, 2012, s. 36;87, 2017, ss. 114-115)
Görüldüğü üzere amelî yetkinliğin elde edilmesi için doğru eylemlerin sürekli olarak yapılması ve bir
anlamda bunların failin huyu, mizacı haline gelmesi gerekir. Fakat açıktır ki insanın amelî yetkinliği
kazanmasını sağlayacak eylemlerin birçoğu, failin diğer insanlarla ilişki içerisine girmesini zorunlu kılar. Söz
gelimi, eylemlerinde adalet erdemini yaşamına uygulamak isteyen insan bunu tek başına gerçekleştiremez.
Çünkü adalet erdemi ancak diğer bireylerle girilen ilişkilerde ortaya çıkabilecek türden bir erdemdir.
Dolayısıyla Fârâbî için mutluluğun elde edilmesinde nazarî yetkinliğe ek olarak, insana amelî yetkinliği
kazandıracak olan toplumsal yaşam da zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu nokta, konumuz
açısından temel meselenin kendini izhar ettiği yerdir.
Fârâbî’nin sistemi açısından bireyin toplumla ilişkisinde ilk olarak ifade edilmesi gereken husus, insanın
doğası gereği toplumsal bir varlık olduğu ve bu nedenle de hem kendi hayatını devam ettirmek hem de gerçek
mutluluğu elde edebilmek için birçok şeye muhtaç durumda yaratılmış olduğudur. Dolayısıyla Fârâbî’ye göre
insanın mutluluk için toplumsal yaşama duyduğu bu ihtiyacın temelinde tabii bir durum vardır. Zira insan,
yaşamını idame ettirmek için kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayamaz. Bundan dolayı, yaratılışının
gerektirdiği mükemmelliğe ancak diğer insanlarla bir araya gelmek suretiyle ulaşabilir. Fârâbî’ye göre
insanların toplanıp, topluluklar kurmalarının temelinde bu eksik doğa yatar. Fârâbî’ye göre bu nedenle insana
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--274--

21- 22/02/2022

toplumsal canlı denir.(Farabi, 2017, s. 97, 2018, s. 13) Fârâbî, mutluluk için insan toplulukları arasında asgari
şartın şehir yaşamı olduğunu düşünür ki zaten şehrin altında kalan toplulukları “eksik” ya da “kusurlu” olarak
nitelemesinin nedeni de budur. Ona göre şehirden daha küçük olan bir toplum, eksik olduğundan böylesi bir
toplumda mutluluğu elde etmek mümkün değildir. Çünkü her ne kadar insan tek başına nazarî yetkinliği
kazanabilse de amelî yetkinliği kazanması için şehir yaşamına ihtiyaç duyar.(Farabi, 2017, s. 98)
Bu noktada ortaya çıkan soru, insanın bir toplum içerisinde yaşamasının onun mutluluğunu garanti edip
etmeyeceğidir? Bu soruya Fârâbî’nin yanıtı “hayır”dır. Çünkü gerçek anlamda mutluluğun elde edilmesi için
yaşanılan şehrin de bazı nitelikleri haiz olması gerekir ki Fârâbî bu nitelikleri haiz olan şehri “erdemli şehir
(el-medînetü’l-fâzıla)” olarak isimlendirir.
Peki, nedir bu erdemli şehir ve özellikleri nelerdir? Fârâbî, erdemli şehri şu şekilde tanımlar: “Erdemli şehir,
insanların kendileriyle hakiki anlamda mutluluğa ulaştıracak şeylerde birbirlerine yardım etmek için bir araya
geldikleri şehirdir. İnsanların mutluluğu elde etmek için birbirlerine yardım ettikleri millet erdemli,
mükemmel millettir. Bu anlamda erdemli şehir, bütün organları canlı varlığın hayatını tam kılmak ve onu bu
canlı durumda tutmak için birbirleriyle yardımlaşan tam ve sağlıklı bir bedene benzer.”(Farabi, 2017, s. 98)
Bu tanıma bakıldığında Fârâbî düşüncesinin makro plandaki sistemli yapısının mikro planda insan toplumuna
yansıdığını görürüz. Fârâbî’nin erdemli şehri, aslında varlık âleminin küçük bir örneğidir. Erdemli şehirde,
şehrin her bir birimi birbirine oldukça sıkı biçimde bağlıdır ve aralarında mükemmel bir uyum vardır. Bu
bakımdan şehir tabii varlıklara ve şehrin mertebeleri de İlk Sebep’ten başlayıp, göksel akıllar, dört unsur ve
ilk maddede nihayete eren varlık hiyeraşisinin adeta bir kopyasıdır.(Farabi, 2012, s. 90)
Fârâbî’nin bu yaklaşımının temelinde toplumları nicelik ve nitelik bakımından bazı ayrımlara tabi tutması
yatar. Niceliksel bakımdan toplumları büyük, orta, küçük toplumlar olmak üzere üçe ayırır. Büyük toplumlar
yaşanabilir dünyanın bütününe yayılmış ve milletlerin bir araya gelmesiyle oluşan toplumlardır. Orta toplum,
tek bir milletin oluşturduğu toplumlarken, küçük toplumlar ise herhangi bir milletin yaşadığı topraklar
üzerinde tek bir şehirden meydana gelen toplumlardır. Şehir yapılanmasının altında kalan, köy, mahalle,
sokak, ev gibi toplumsal birimler ise Fârâbî tarafından eksik toplumlar olarak isimlendirilir. Bunlar temelde
şehrin temel unsurlarını oluştururlar. Bir başka deyişle bunların varlığı şehir içindir, kendinde değil, araçsal
bir değere sahiptirler.(Farabi, 2012, s. 75, 2017, ss. 97-98) Fârâbî, niteliksel bakımdan ise toplumları erdemli
ve erdemsiz olmak üzere ikiye ayırırken, dört tür erdemsiz şehirden bahseder: (1) Cahil şehir, (2) Bozuk
(fâsık) şehir, (3) Karakteri Değişmiş şehir, (4) Doğru yolu bulamamış, yanlışlık içindeki şehir. 1 Biz konumuz
açısından burada yalnızca erdemli şehre odaklanacağız.

1

(Farabi, 2017, s. 111) Diğer taraftan es-Siyâset’te ise bu şehirlerin sayısını üç olarak ifade eder: (1) Bilgisiz şehir, (2) Fasık şehir, (3)
Sapık şehir.
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Fârâbî, erdemli şehrin yöneticisi ile âlemin yöneticisi olan İlk Neden arasında bir benzeşim kurar.(Farabi,
2012, s. 90, 2018, s. 15) Tüm varlık âlemi, varlık hiyerarşisinin en tepesinde bulunan İlk Neden’in izinden
gider, O’nu takip eder ve güçleri nispetinde O’nun gibi olmak isterler. İşte erdemli şehirde olması gereken
düzen Fârâbî’ye göre budur. Tüm insanlar istidatları ölçüsünce erdemli yöneticiye tabi olmalı, onun izinden
gitmelidir. İnsanlar ancak böyle yaptıklarında toplumları “erdemli” sıfatını almaya layık olur.(Farabi, 2017,
ss. 102-103) Dolayısıyla erdemli bir şehir için bu kadar önemli bir görevi üstlenmesi beklenen yöneticinin
seçiminin rastlantıya bırakılması düşünülemez. Fârâbî’ye göre âlemin nedeni olan Tanrı’da hiçbir eksiklik
yoktur. O’nun varlığından daha yetkin ve erdemli bir varlığın bulunması mümkün değildir. Yine O’nun
varlığından önce başka bir varlık bulunmadığı gibi O’nun varlığının derecesinde kuşatamadığı bir varlık da
yoktur. O’nun varlığının kendisinden daha önce var olan başka bir şeyden yararlanması da mümkün
değildir.(Farabi, 2012, s. 47) Bu bağlamda âlemin yöneticisi olan Tanrı nasıl ki âlemde eşsiz bir varlıksa
erdemli şehrin yöneticisinin de şehir içinde bir benzerinin kolay kolay bulunamayacağı türden hasletleri
kendisinde toplamış olması beklenir.(Farabi, 2017, s. 103) Bu yönetici başka hiçbir kimsenin kendisini
yönetmesine asla ihtiyaç duymayan kişidir. O, bilim ve marifeti gerçek manada elde etmiş, hiçbir şeyde
kendisine yol gösterecek bir insana ihtiyaç duymaz. Yapmak zorunda kaldığı işlerin her birinin künhüne
vakıftır. İnsanlara rehberlik edebilecek, toplumsal işbölümünü yapıp, işleyişi mükemmel biçimde
yürütebilecek güce sahiptir. Fârâbî’ye göre yöneticinin tüm bunları başarabilmesi için faal akılla ittisalini
zorunlu görür. Çünkü tüm bunlar ancak kazanılmış (el-aklu’l-müstefâd) aklın başarabileceği türden işlerdir ki
kazanılmış aklı elde etmenin tek yolu da faal akılla ittisaldir.(Farabi, 2012, s. 85)
Fârâbî’nin bahsettiği bu durum teknik olarak bir vahiy durumuna karşılık gelmektedir. Zira insanın hiçbir
aracı olmaksızın doğrudan faal akılla ittisalinin neticesi ondan vahiy almaktır, en azından buna eş değer bir
durumdur. Burada Fârâbî, faal akılla yöneticinin kazanılmış (müstefad) aklı arasında madde-suret ilişkisinin
ortaya çıktığını savunur. Buna göre faal akıl, kazanılmış aklın suretini teşkil ederken, kazanılmış akıl da faal
akıl için madde durumundadır. İşte durum bu şekilde geliştiğinde insanın mutlu olmasını temin etmede
yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgiler faal akıldan kazanılmış akla doğru akar. Böylece erdemli yönetici bilge
bir insan haline gelir, tanrısal akla sahip yetkin bir düşünür, faal akıldan muhayyile gücüne taşan feyzle de bir
peygamber, geleceği bildiren bir uyarıcı haline dönüşür. Bu insan, insanlığın en üst mertebesinde ve
mutluluğun en yüksek derecesindedir. Bu kişi mutluluğun elde edilebileceği tüm eylemlere vakıf biridir. Bu
nokta Fârâbî açısından çok önemlidir, çünkü yöneticiden bu bilgisiyle yönettiği insanları mutluluğa götürmesi
ve yönlendirmesi beklenir.1
Fârâbî’ye göre vücutta nasıl bir yönetici organ varsa şehir için de aynısı geçerlidir. Şehrin de kısımları

1

(Farabi, 2012, s. 85, 2017, s. 105, 2018, s. 43) Farabi ayrıca yöneticinin sahip olması temel hasletlerden de bahseder. Konumuz
açısından bu noktaya temas etmiyoruz. Ayrıntılı bilgi için bk. (Farabi, 2017, ss. 107-vd)
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yaradılış bakımından farklıdır ve bu kısımlar arasında üstünlük farkı da vardır. Şehrin yöneticisine şehri idare
etmede yardım eden insanlar vardır. Bu yardımcıların altında da daha başka insanlar vardır. Erdemli şehrin bu
düzenli yapısı bu şekilde artık kendilerine hizmet edecek daha alt bir sınıfın bulunmadığı toplumsal sınıfa
kadar devam eder. Fârâbî için şehirdeki en değersiz sınıf bunlardır.(Farabi, 2017, s. 99) Çünkü şehirdeki
işbölümü üstlenilen işe göre düzenlenir ve yöneticiye yakınlık ile yapılan iş, dolayısıyla da şeref arasında bir
doğru orantı vardır. Yapılan iş ve bu işi yapan kişi yöneticiye ne kadar yakınsa şerefi de o derece yüksektir.
Şehirde yapılan işlerden bazıları şehir için oldukça faydalı olsa da bu işin şerefi azdır. Bunun nedeni işin
nesnesi ile ilgilidir. Söz gelimi, boşaltım her ne kadar beden için çok faydalı olsa da fiil olarak şerefli bir iş
değildir. Dolayısıyla bu tür işleri toplumda yöneticiye en uzakta bulunan kişiler yaparlar. Bu işlerin şerefinin
az olmasının bir diğer nedeni de işin yapılmasının çok fazla nitelik gerektirmemesi, toplumda bu işi
yapabilecek oldukça fazla sayıda insanın bulunabilmesidir. Oysaki yöneticilik ve ona yakın işler söz konusu
olduğunda işin şerefiyle birlikte niteliği de arttığı için bu işleri yapacak kişileri bulmak son derece
zordur.(Farabi, 2017, s. 102)
Peki, böylesi bir yöneticiye ihtiyacın tek temeli, âlemdeki hiyerarşik düzeni toplum yapısına da yansıtma
gayesi midir, yoksa bunun başka bir sebebi daha var mıdır? Fârâbî için her ne kadar ilk sebep kozmik düzenin
topluma yansıtılması olsa da zımnen bu durumla ilişkili ikinci bir durum da böylesi bir yönetici ihdasını
toplum için elzem kılar. Bunun nedeni ise insanlar arasındaki farklılıklardır. Fârâbî’ye göre her insan
mutluluğun ne olduğunu, mutluluğa götüren doğru araçların hangileri olduğuna bilecek istidada sahip
değildir. Çünkü her insan yaradılışı gereği eşit olmayan güçlere ve farklı hazırbulunuşluklara sahiptir.
İnsanlardan bazıları, yaratılışları gereği, ilk düşünülürlerden hiçbirini almaya yetkin değilken bazıları da
onları olduklarından başka türlü kabul ederler. Gerçek mutluluğu elde etmeye yatkın olanlar ise ilk
akledilirleri olduğu gibi kabul edecek istidada sahiptirler.(Farabi, 2012, s. 80) Bazı insanların yönetilmeye
ihtiyaçları az olduğu halde, bazıları ise buna daha çok ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte diğer bazı insanlar ise
kendilerini mutluluğa götürecek bilgiye sahip olsalar bile, dışarıdan bir itici güç olmaksızın, bilgilerini
uygulamaya dökemezler, dökmezler. Fârâbî, insanların çoğunluğunun durumunun bu üçünden biri olduğunu
savunur.(Farabi, 2012, s. 84, 2018, s. 31) Fârâbî’ye göre bununla birlikte yaradılış insanları sınırlamaz.
Sadece yatkınlık noktasında onları etkiler. Her insanın yatkınlığı, yatkın olduğu eylemi o kişi için kolay
yapar. Bir insan, kendi isteğine bırakılır ve dışarıdan herhangi bir etki olmazsa, kendisine kolay gelen işi
yapar. İşte bunun nedeni, kişinin doğuştan getirdiği yaradılışıdır. Yatkın olmadığı bir fiile dış bir güç
tarafından yönlendirildiğinde ise buna karşı koymaya meyyal olur. Bu fiili yaparsa da zorlama ile yapar. Bir
yatkınlık üzere yaratılmış olanların, bu yaratılışlarını değiştirmeleri, güç ve hatta çoğu kişi için imkânsızdır.
Bununla birlikte sahip oldukları üstün yatkınlıklar doğrultusunda eğitilmeyenler, ihmal edilenlerin de sahip
oldukları yetenekleri körelir.(Farabi, 2012, s. 82) Öyle ki yaratılış yönünden eksik olanlar, bir işte eğitildikleri
zaman üstün yaradılışlı olup da o konuda eğitilmeyenlerden üstün olurlar. Bu anlamda insanlar, yatkın
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oldukları sanat ve bilim türleri bakımından birbirlerinden üstündürler. Aynı zamanda yatkın oldukları şeylerde
eğitilme açısından da birbirlerine üstündürler.(Farabi, 2012, s. 83)
Bu durumda da böylesi insanlardan oluşan bir şehir halkı, erdemli bir yönetici tarafından mutluluğa
yönlendirilmezse, bu insanlar kötü yatkınlıklar kazanırlar. Yazma eylemi kötü olduğunda nasıl ki kötü yazıya
neden oluyorsa, bu kötü alışkanlıkları kazanmasının sonucunda insanların nefsleri de sağlıklarını yitirir.
Dolayısıyla kendi fiilleriyle kazandıkları alışkanlıklardan hoşlanırlar. Tıpkı ateşli bir hastalığa
yakalandıklarında tat alma duyularının bozulup acımsı tatları hoş, tatlıları ise nahoş görmeleri gibi nefsi kötü
yatkınlıkları kazananlar da bu kötü fiillerden haz almaya başlarlar. Nasıl ki hasta olduğunu bilmeyen, üstelik
kendilerini de sağlıklı zanneden insanlar, hekimin sözünü dinlemezlerse, nefsçe hasta olanlar da yöneticilerin
sözünü dinlemezler, kendilerini erdemli zannederler. Bunların nefsleri maddi (heyûlanî) düzeyde kalır,
maddeden bağımsız olarak bir yetkinlik kazanamaz, hatta madde yani beden yok olduğunda bunlar da yok
olur.(Farabi, 2012, s. 89)
Fârâbî’ye göre insanlar arasındaki bu farklılıkların en temel nedeni, bedenin mizacıdır. Fârâbî, bedenin
mizacının ruhu etkilediğini ifade eder. Bu nedenle her ruh, bedenin yapısının izin verdiği oranda yetkinliği
elde edebilir. Her bedenin mizacı da farklı farklı olduğundan, ruhların durumları da birbirlerinden farklı
olmak durumundadır. Bedenlerin farkları sonsuz türde olduğundan ruhların da sonsuz biçimde birbirlerinden
farklı olduğunu unutmamak gerekir.(Farabi, 2012, s. 36;87, 2017, ss. 114-115) Bedenlerin farklılığının
gerekçesi olarak ise Fârâbî gök cisimlerini ve coğrafi şartları gösterir. Ona göre bu farklılıkların temelinde
göksel varlıkların dünyanın farklı yerlerinde farklı türden etkileri vardır. Göksel varlıkların bu etkileri
yeryüzünde farklı coğrafi şartların ortaya çıkmasına neden olur. Böylece dünyanın farklı yerlerinde sular,
yiyecek maddeleri, iklim, hava, dolayısıyla bitki ve hayvan türlerinde çeşitlilik ve farklılıklar ortaya çıkar.
Tüm bunlar ise insanların bedenlerinin mizaçlarına etki eder.(Farabi, 2012, ss. 76-77) Fârâbî’nin bahsetmiş
olduğu bu coğrafi farklılığa bağlı durum genel olarak toplumların karakterini de etkiler. Özellikle yaşamaya
çok da uygun olmayan coğrafyalardaki insanların yetkinliği kazanmaları neredeyse imkânsız bir hal alır.
Fârâbî bunların yaratılış gereği hayvan düzeyinde olduklarını savunur. Bunların herhangi bir surette organize
bir toplum oluşturmaları mümkün değildir. Bunlardan bazıları toplu halde yaşayan evcil hayvanlar, bazıları da
vahşi hayvanlar gibidir. Bu tür insanların bazıları şehirlere yakın yaşarlarken, bazıları da çöllerde ayrı ayrı
yaşarlar. Bazıları çiğ et yerken, bazıları otlarla bazıları da avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Bunlar daha çok
dünyanın yerleşim bölgelerinin dışında kalan kuzey ve güney noktalara yakın yaşarlar. Fârâbî, hiçbir surette
yetkinlik kazanma istidadına sahip olmayan bu insanlara hayvanlarmış gibi muamele edilmesi gerektiğini
savunur. Bunlar arasında evcilleşmeye yatkın olanlar şehrin menfaati için köle olarak kullanılmalı, onlara
dokunulmamalıdır. Fakat şehre herhangi biçimde fayda sağlayamayacak ve hatta zararlı olanlar ise bunlara
diğer zararlı vahşi hayvanlara nasıl davranılıyorsa o şekilde davranılmalıdır. Aynı şey, şehir halkının
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çocuklarından hayvan düzeyinde olanlara da uygulanmalıdır.(Farabi, 2012, s. 94)
Fârâbî, bu bahse konu hayvan tabiatlı insanlara ek olarak erdemli şehirde yaşayan bir başka tür insandan daha
bahseder: Nâbit/Nevâbit. Bunları şu şekilde tavsif eder: “Bunlar buğdayların arasında biten delice otuna ya da
ekinin içinde biten dikene ya da tahıl ve bitkiler için yararsız ve hatta zararlı olan başka otlara
benzer.”(Farabi, 2012, s. 94) Fârâbî bunların çeşitli sınıflarından bahseder.
(1) Fırsatçılar (mutâkannisûn): Bunlar, mutluluğa ulaştıran işlere sarıldıkları halde, bunları yapmakla
mutluluktan ziyade, şeref, yöneticilik, zenginlik, vb. gibi başka şeyleri amaç edinirler.(Farabi, 2012, s. 113)
(2) Yanlış yorumlayanlar (muharrifa): Bunlar, erdemli şehirden ziyade bozuk şehirlerdeki amaçlara
yönelirler. Fakat erdemli şehrin yasaları ve dini inançları, onları bu eylemleri işlemekten alıkoyar. Dolayısıyla
onlar yasa koyucunun sözlerine ve onun emirlerine müracaat ederler ve bunları işlerine geldikleri gibi
yorumlarlar. Böylece elde etmek istedikleri şeyi iyi göstermeye çalışırlar.(Farabi, 2012, s. 113)
(3) Dinden çıkanlar (Mârıka): Bunlar da erdemli şehirdeki yasaları ve emirleri kasten yanlış anlayıp,
değerlendirirler. Böylece şehrin yöneticisi tarafından vaz edilen kuralları farklı biçimde yorumlarlar,
çarpıtırlar. Bu bakımdan bu kişilerin amacı, erdemli şehrin yasaları ve yöneticinin emirlerinin amacından
farklı bir hal alır ve böylece bunlar farkına varmadan erdemli şehrin nihai amacından saparlar.(Farabi, 2012,
s. 113)
Fârâbî, bu üç sınıf nevâbit için özel bir isim verirken, diğer dört sınıfa özel bir ad vermez:
(4) Bunlar, erdemli şehrin yasaları hakkında tam bir kanıya sahip değildirler. Dolayısıyla bunlar, söz konusu
yasaların kendileri ve başkaları için yanlış olduğunu göstermeye çalışırlar. Bunu yaparken erdemli şehre karşı
gelmekten ziyade doğru yolu aramaya çalışırlar, hakikate ulaşmak isterler. Bu sınıfa bağlı olan kimsenin
hayal düzeyi kendisinde öne sürülen kanıtlarla yanlışlanamayacak dereceye yükseltilmemelidir. Tatmin
olduğu noktada bırakılmalıdır. Fakat tatmin olmaz ve hala itiraz etmeye devam ederse, bir yüksek düzeye
çıkılmalıdır. Bu durum ta ki bu kişi ikna olana kadar devam ettirilmelidir. Eğer bu kişi hiçbir düzeyde ikna
edilemiyorsa hakikat düzeyine kadar çıkarılmalıdır ve şeyleri oldukları gibi anlaması sağlanmalıdır. Böylece
onun görüşü istikrara kavuşmuş olur.(Farabi, 2012, s. 114)
(5) Bunlar, diğer gruptakilere benzerler fakat bunları hakikat düzeyine çıkarılsalar bile erdemli şehrin
amaçlarının yanlış olduğunu söylerler. Bunun nedeni onların egemenlik kurmak ya da erdemsiz şehirlerden
birinin amacını iyi göstermek içindir. Onlar erdemli şehrin amaçlarını ellerinden gelen her şekilde yalanlarlar
ve bu yalanlarını hakikatmiş gibi göstermeye çalışırlar. Bunların çoğu bilgisiz şehirlerde güdülen amaçlardan
herhangi birine yöneldikleri zaman, bununla kendilerini görünüşte mazur göstermek isterler. (Farabi, 2012, s.
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114)
(6) Bunlar, mutluluğu ve varlıkların ilkelerini hayal etmekle beraber, onları zihnen tasavvur etme ya da yeterli
derecede tasavvur etme gücüne asla sahip değildirler. Dolayısıyla onlar, hayal ettikleri şeyleri yanlış sayarlar
ve onlarda tartışılabilecek konular olduğunu söylerler. Hakikat düzeyine çıkarılsalar bile onu da yalanlarlar.
Aslında bunların hakikat düzeyine çıkarılabilmeleri imkânsızdır, çünkü onların akıları hakikati kavrayacak
güçte değildir. Bunlar kusurlu anlayışlarından ötürü erdemli şehri yanlışlarlar. Bunlar, hakikati anlamaya
güçleri yetmediği için, hakikati idrak edebilen kimseleri, şeref veya egemenlik peşinde koşmakla, bile bile
yalan söylemekle itham ederler. Bunlar hakikat ehlini küçük görürler. Akıllı kimselerin gözünde bu insanlar
kara cahil durumundadırlar. Bu bakımdan erdemli şehrin yöneticisinin görevi bunları izlemek, meşgul etmek
ve onları tedavi edecek yöntemler bulmaktır. Bu yöntemler de cezalandırmak, hapsetmek, zor işlerde
çalıştırmak ya da şehirden kovmak olmalıdır.(Farabi, 2012, ss. 115-116)
(7) Bunlar, hakikatin herkese nasıl görünüyorsa öyle olduğunu savunurlar. Bu kişiler kavranıldığı söylenen
şeylerin gerçek olmadığını, belli bir gerçek bulunsa bile, onun henüz kavranılmamış olduğunu ispatlamaya
çalışırlar. Hakikat onlar için adeta rüya gibidir. Hakikati kavramak bunlara göre son derece zordur, uzun
zaman ve çok ciddi emek ister. Onlar da bu meşakkati göze alacak cesaret olmadığı için kendileri hakikate
asla ulaşamayacaklarını hissettiklerinden diğer insanlar için de hakikatin ulaşılamaz olduğunu savunurlar.
Dolayısıyla onların bu tavrının altında yatan sebep, hakikate ulaşanlara duyulan kıskançlıktır. Bu nedenle,
hakikati kavradığını öne süren her kişinin şeref, servet, ün peşinde koşan yalancılar olduğunu göstermek için
parlak kanıtlar ileri sürerler. Onlar daha çok şaşkınlık ve bilgisizlik hissederler ve bunlar da onlara acı verir.
Kavranılması gerçek haz veren hakikate kendilerini iletecek bilgi aracılığıyla da bu acıyı ortadan kaldırmaya
güç yetiremedikleri için bu acıdan kurtulmak için bilgisiz şehirlerin çeşitli amaçlarına yönelip, ölünceye değin
zevk ve eğlenceye dalarak bütün bu acılardan kurtulmaya çalışırlar. Bunlardan bazıları bilgisizlik ve
şaşkınlıklarından kurtulmaya çalışırlar. Kendi seçtikleri ve arzu ettikleri şeylerin gerçek amaçlar olduğunu,
gerçek mutluluğun bunlarla elde edildiğini, diğer insanların yanıldığını göstermek isterler. Bilgisiz şehrin
amaçlarını güzel göstermeye çalışırlar. Dolayısıyla onlara göre asil amaçlar başkalarının öne sürdüğü amaçlar
değil, kendilerince benimsenen amaçlardır.(Farabi, 2012, ss. 116-117)
İşte bunlar erdemli şehirde ortaya çıkan, türediler, ayrıksılar yani nevâbitlerdir. Bunların herhangi bir şekilde
ne bir şehir ne de geniş bir toplum oluşturmaları mümkün değildir. Bunlar, erdemli şehrin halkının içinde
eriyip giderler.(Farabi, 2012, s. 118)
Görüldüğü üzere Fârâbî için insanın nihai amaç olan mutluluğun elde edilmesi için nazarî ve amelî yetkinliğin
elde edilmesi gerekir. Bunun için de gerekli olan şartlardan biri de toplumsal yaşama iştirak etmektir.
Dolayısıyla Fârâbî’ye göre toplumsal yaşam mutluluk için gerekir şarttır. Bu nedenle Fârâbî’nin sisteminde
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failin mutluluğu için bu kadar büyük önemi haiz olan şehrin yapısı da işleviyle doğru orantılı olarak
artmaktadır. Fârâbî, insanın ancak erdemli bir şehirde gerçek mutluluğun elde edebileceğini iddia eder ve bu
bağlamda erdemli şehrin taşıması gereken şartları oldukça detaylı biçimde ele alır. Bu düzen içerisinde
insanların mutluluğunu olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle nâbit konusunda da oldukça hassas davranır ve
şehrin selameti için nâbitlerle ilgili bazı düzenlemeler önerir. Fârâbî’nin bu ideal şehir anlayışı İbn Bâcce’nin
elinde oldukça farklı bir hale bürünür. Şimdi bu değişimi ele alalım.
2. İbn Bâcce’nin Mutluluk Tasavvuru
Fârâbî’nin nevâbit anlayışının İbn Bâcce’nin sisteminde ne tür bir değişime uğradığını ele almadan önce genel
olarak onun mutluluk tasavvurunu ortaya koymak, konumuzun anlaşılması açısından işlevsel olacaktır. Bu
bağlamda İbn Bâcce’nin mutluluk tasavvuruna baktığımızda karşımıza Fârâbî’nin mutluluk anlayışından çok
da farklı bir tablo çıkmaz. Ahlâki failin nihai amacı olan gerçek mutluluk, İbn Bâcce için de temelde bir bilgi
meselesidir. Mutluluk İbn Bâcce’nin sisteminde insanın bütün maddîlikten, duyusallıktan soyutlanıp, hakiki
yetkinliği oluşturan saf entelektüel düzeye ulaşmasını ifade eder. Bu anlamda gerçek mutluluk, tüm dışsal
yetkinliklerden, iyilerden, duyusal hazlardan aşamalı olarak soyutlanıp, özsel yetkinliğe ulaşmaktır.(Özdemir,
2020, s. 19) Bu anlamda İbn Bâcce, sûfîlerin mutluluğun bilgi meselesi olmayıp, riyazetle, nefis terbiyesiyle
olduğuna ilişkin yaklaşımlarını hatalı bulur. İbn Bâcce’ye göre bunun en temel nedeni, söz konusu bu
mutluluk tasavvurunun insanın en önemli hususiyeti olan aklı devre dışı bırakıyor, aklı insanda bir fazlalık
durumuna düşürüyor oluşudur. Ayrıca böylesi bir yaklaşım nazarî hikmeti, ilim ve sanatları gereksiz
kılmaktadır. Onun için bu türden bir mutluluk ancak ilineksel olarak idrak edilen geçici bir mutluluk
olabilecektir.(İbn Bâcce, 2020, ss. 118-120)
Mutluluğun bir bilgi meselesi olması failin varlıkla girdiği epistemik ilişkiyle doğrudan ilintilidir. İbn
Bâcce’ye göre her cismin sureti üç aşamaya sahiptir: (1) genel rûhânî sûret, (2) özel rûhânî sûret, (3) cismânî
sûret. Genel rûhânî sûret, hatırlama gücünde var olan anlamı, ikincisi muhayyile gücündeki izlenimi,
üçüncüsü ise ortak duyudaki algıyı ifade eder.(İbn Bâcce, 2020, s. 128) Genel rûhânî sûretlerin hiçbir şekilde
madde ile ilişkisi yoktur. Yalnızca akıl tarafından idrak edilebilen bu genel rûhânî sûretler, tümellere karşılık
gelir. Hâlbuki özel rûhânî sûretlerde ilineksel bir genellik söz konusudur. Özel rûhânî sûretler, değişime tabi
olmalarına karşılık, genel rûhânî sûretler esas itibariyle özlerle ilgili olduğu için böylesi bir değişim ve
dönüşüm onlar için söz konusu değildir.(Özdemir, 2020, s. 40) Dolayısıyla İbn Bâcce’nin sisteminde gerçek
mutluluğa ulaşmak için insanın cismânî ve özel rûhânî suretlerle ilişkisini kemale erdirip, tüm çabasını genel
rûhânî suretlerin bilgisini elde etmek harcaması gerekir.(Köroğlu, 1996, s. 54) Bu seviye yalnızca insana özgü
olduğu için mutluluk da yalnızca insana özgüdür.(İbn Bâcce, 2020, s. 174) Dolayısıyla cismânî sûretleri
rûhânî sûretlere tercih eden biri nihai gayeye ulaşmaz. Bu nedenle hiçbir cismânînin mutlu olması mümkün
değildir. Tüm mutlu insanların temel ilgileri genel rûhânî sûretlere yöneliktir. Onların cismâniyetle ilişkisi
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yalnızca yaşamın idamesi için zorunlu durumlarda söz konusudur.(İbn Bâcce, 2020, s. 184)
Görüldüğü üzere gerçek mutluluk, insan aklının yukarıda bahsi geçen sûretlerle girdiği ilişkide ortaya çıkar.
Bununla birlikte insanı gerçek mutluluğa ulaştıracak olan genel rûhânî sûretlerin bilgisini elde etmek, tıpkı
Fârâbî’de olduğu gibi failin tek başına başarabileceği bir iş değildir. Bu noktada insan aklı sınırlı ve kusurlu
yapısı gereği faal aklın yardımına ihtiyaç duyar. Çünkü insan aklı ancak faal akılla ittisal ettiğinde en yüce
mutluluğu elde etmesini sağlayacak nazarî bilgi düzeyine erişebilir.(Köroğlu, 2019, s. 20) Bu nedenle, İbn
Bâcce için mutlu insan faal akıl ile ittisal sonucunda göksel akıllara benzeyen bireyi ifade eder. Bu anlamda
failin nihai amacı, tüm maddi ve duyusal niteliklerden soyutlanmak suretiyle bu seviyeye ulaşmaktır.(İbn
Bâcce, 2020, s. 44) Çünkü böylesi bir mertebeye ulaşabilmiş olan insan zorunlu olarak ilâhî ve erdemli
olacak, bu kişiden her eylemin en yetkini sadır olacaktır.(İbn Bâcce, 2020, s. 186)
Bu aşamada “Bireyin geçirmiş olduğu bu yetkinlik süreçleri onu gerçek mutluluğa ulaştırır mı?” sorusunu
sorduğumuzda, aldığımız cevap Fârâbî’ninkinden çok da farklı değildir. Zira İbn Bâcce de tıpkı Fârâbî gibi
insanın mutluluğu elde edebilmesi için toplumsal yaşamı zorunlu görür. Bunun nedeni İbn Bâcce için de
insanın toplumsal bir canlı olmasıdır.(Köroğlu, 2019, s. 20; Özdemir, 2020, s. 20)
İbn Bâcce aynı Fârâbî gibi toplumları “erdemli” ve “erdemsiz” olmak üzere ikiye ayırır. Yine tıpkı Fârâbî gibi
İbn Bâcce de gerçek mutluluğun ancak erdemli bir şehirde elde edilebileceğini savunur. Bunun temel nedeni,
erdemli şehirde insanın gerçek mutluluğu elde etmek için ihtiyaç duyduğu yetkinliğin elde edilmesi için tüm
şartların uygun olmasıdır. İbn Bâcce, erdemli şehrin bazı hususiyetlerinden bahseder. İlk olarak erdemli
şehrin bütün görüşleri doğrudur ve bu şehirde hiçbir yanlış görüş bulunmaz. Erdemli şehir dışındaki diğer
şehirlerin bütün işleri erdemli olsa bile mevcut bir bozuklukla maluldür. İkinci olarak İbn Bâcce, Platon’dan
mülhem bir yaklaşımla erdemli şehri erdemsiz şehirden ayıran temel farkın tıp ve hukuk sanatı olduğunu iddia
eder. Ona göre erdemli şehir tıp ve hukuk sanatına ihtiyaç duymaz. Çünkü erdemli şehrin bireylerini bir araya
sevgi getirir. Bu nedenle erdemli şehrin insanları arasında tartışma ve çatışma olmayacağından bu çatışmaları
çözmesi beklenen hukukçulara ihtiyaç yoktur. Zira adalet talebi, insanlar arasındaki sevgi ortadan kalktığında
ortaya çıkar, bu durumda insanlar arasında adaleti tesis etmesi beklenen hâkimlere ihtiyaç duyulur. Yine aynı
şekilde erdemli şehirdeki bütün fikirler doğru olduğu için, bu şehrin sakinleri zararlı gıdaları tüketmezler,
sağlıklarına dikkat ederler. Böylece de hastalık bu şehirlerde çok çok az görülür. Hekimlere ve tıbba olan
ihtiyaç daha çok dış etkenlerle ortaya çıkan savaş, doğal afet, salgın gibi durumlar için söz konusudur.
Dolayısıyla İbn Bâcce açısından erdemli şehrin en önemli özelliklerinden birisi hekimlere ve hâkimlere
ihtiyaç duyulmamasıdır. Bir şehir erdemli olmaktan ne kadar uzaksa bu iki sanat erbabına olan ihtiyaç da o
kadar çok olacaktır.(İbn Bâcce, 2020, s. 84) İbn Bâcce, erdemli şehri erdemsiz şehirden ayıran bir üçüncü
hususiyetten daha bahseder, fakat ona konumuzla ana temasını oluşturduğu için aşağıda detaylıca temas
edeceğiz.
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İbn Bâcce, bu erdemli şehrin dışında dört de erdemsiz şehirden bahseder: el-medînetü’l-kerâme, elmedînetü’t-tegallüb, el-medînetü’l-cemâ‘iyye ve el-medînetü’l-imamiyye. Erdemli olmayan bu şehirlerin
insanları genel olarak, farklı tür hazların peşinden koşarlar. Bu tür insanların en büyük amaçları yemek,
içmek, barınmak gibi tamamen bedensel ihtiyaçların giderilmesinden elde edilen hazları elde etmektir.
Bunlara stranç oynamak ve eğlence için avlanma gibi eylemlerin hazları da dâhil olur.(İbn Bâcce, 2020, s.
138) İbn Bâcce için dünyaya saplanıp kalanlar işte bunlardır ve Allah Teâla bunlardan şu şekilde bahseder:
“O kimseye ayetlerimizi vermiştik, onlardan sıyrılıp ayrıldı. Derken şeytan tam onu arkasına takmış nihayet
azgınlardan olmuştur. Dileseydik onu ayetlerle birlikte yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi
heva ve hevesine uydu.” (A’râf /175). İbn Bâcce’ye göre bu tür insanların en önemli özelliği rûhânî sûretlere
ait eylemlere asla aldırış etmemeleridir. Onlar bu tür eylemler kendilerine anlatıldığında bunları yapmadıkları
gibi yapmayı da arzulamazlar. Sadece cismâniyetin baskın olduğu bu insanlar, insanların en alçak
durumdakileridir.(İbn Bâcce, 2020, s. 140)
Nasıl ki en alçak insan cismânî sûretin yanında rûhânî sûrete önem vermeyen ve ona aldırış etmeyen biri ise
aynı şekilde yetkinliğin en üstün mertebesi ise cismânî sûrete önem vermeyen ve ona aldırış etmeyen kişinin
mertebesidir.(İbn Bâcce, 2020, s. 180) Bu sınıfın daha aşağısında şerefli ve yüce nefisler arasında kabul
edilen, sayı olarak daha fazla olan bir sınıf vardır. Bunlar rûhâniyetin yanında cismânî sûretleri de
önemsememekle birlikte, onları ortadan da kaldıramayan kimselerdir. Ya rûhânî sûretleri onları bunu
yapmaya zorlamaz ya da zorlasa bile onlar cismânî sûretlerin sürmesini tercih ederler. Meselâ, Hatem etTaiyyi’nin yaptığı şey budur. O, atını boğazladığında ve aç olarak oturduğunda ne kendisi ne kabilesi ne de
açlıktan feryad eden çocukları ondan bir parça yemiştir. Hatem ve onun gibiler hikmetten sonraki en yüksek
mertebeye sahiptirler.(İbn Bâcce, 2020, s. 184) İbn Bâcce, sadece cismâniyetin ve sadece rûhâniyetin baskın
olduğu insanların oldukça az olmasına rağmen insanların çoğunun hem cismâniyete hem de rûhâniyete sahip
olanlar olduğunu belirtir. Nicelik açısından en az sayıda insanın yer aldığı grup rûhâniyete sahip olanlar, sonra
sadece cismâniyetin baskın olduğu grup ve sonunda da en fazla insana sahip olan hem cismânî hem de
rûhâniyete sahip olanların oluşturduğu grup gelir ki bunlar da en üstün ve şerefli olanlardır. Rûhâniyete sahip
olan insanların örneği olarak İbn Bâcce, Veys el-Karânî ve İbrahim b. Edhem’i sayar. Ona göre bu sınıfın en
uç kısmında Hermes bulunur.(İbn Bâcce, 2020, ss. 154-156)
Buraya kadar Fârâbî ile aynı düzlemi paylaşan İbn Bâcce ondan daha faklı bir soru sorarak, erdemli olmayan
bir şehirde yetkinliğin imkânını araştırmaya koyulur ki bu soru araştırmamızda peşine düştüğümüz temel
sorudur.
Bu araştırmasına da Fârâbî’nin erdemli şehirdeki yanlış görüşlere sahip olanlara verdiği “nâbit/nevâbit”
ismini olumlu bir anlama çevirerek erdemsiz şehirdeki doğru görüşe sahip olanlar için kullanacağını
belirtir.(İbn Bâcce, 2020, s. 86) İbn Bâcce, erdemli şehri erdemsiz şehirden ayıran üçüncü ve belki de en
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temel özellik olarak orada nevâbitin olmayışını gösterir, hatırlanacağı üzere erdemli şehirde bulunmayan diğer
iki grup ise hekimler ve hâkimlerdi. Zira ona göre bu durum teorik anlamda mümkün değildir. Çünkü erdemli
şehirde yanlış görüşlere yer yoktur. Yanlış görüşlerin olmadığı yerde de ise nevâbitin olması mümkün
değildir. İbn Bâcce’ye göre eğer yanlış görüşler erdemli şehirde ortaya çıkar ve yayılmaya başlarsa şehir
bozulur ve yetkin olmayan bir hale dönüşür, artık erdemli olma özelliğini yitirir. Bu erdemsiz şehirlerde doğru
görüşleri savunan bireyler olarak nevâbit yetkin olmayan şehrin erdemli şehre dönüşmesinin tek yoludur.
Dolayısıyla İbn Bâcce’nin ahlâk ve siyaset teorisinin en önemli yönünü teşkil eden nevâbite ancak ve ancak
erdemsiz şehirlerde rastlanabilir.(İbn Bâcce, 2020, s. 88) İbn Bâcce, erdemsiz şehirdeki mütevahhidi, sûfîlerin
yabancılar/gurabâ dedikleri insanlara benzetir. Çünkü onlar kendi vatanlarında hemşehrileri ve komşuları
arasında bulunsalar da görüşleri itibariyle yabancıdırlar, düşünceleriyle adeta onların vatanıymış gibi başka
mertebelere yolculuk ederler.(İbn Bâcce, 2020, s. 88)
İbn Bâcce, bu yaklaşımıyla Fârâbî’nin sisteminde olumsuz bir anlamda kullanılan nâbit/nevâbit kavramına
böylece olumlu bir anlam kazandırmış olur. Tartışmamızda geldiğimiz bu aşama itibariyle İbn Bâcce,
Fârâbî’nin bir adım ötesine geçerek, onun sormadığı bir soruyu sormuş ve erdemsiz şehirde kendisini bulan
erdemli insanın yani nâbit mutluluk imkânını araştırmaya koyulmuştur.
3. İbn Bâcce ve İslam Ahlâk Düşünce Geleneği
Bu aşamadan sonra İbn Bâcce için temel mesele, erdemli şehirdeki insanların yetkinliği nasıl elde
edileceğinden ziyade, erdemli olmayan şehirdeki erdemli bireyin gerçek mutluluğa nasıl ulaşabileceğidir. İşte
İbn Bâcce, erdemsiz şehirde yaşayan ve kendisini yetkinleştirmek suretiyle gerçek mutluluğun peşinde olan
nâbiti özel olarak mütevahhid olarak isimlendirir. Mütevahhid, gerçek mutluluğun peşindeki bireysel insanı
ifade eder. Burada çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. Mütevahhid, henüz yetkinleşmemiş fakat
yetkinleşmeye aday bireyi ifade eder. Çünkü zaten mütevahhid teorik olarak bir filozof ya da peygamber
yetkinliğinde olsa, kendisine önerilecek tedbir de anlamsız olurdu.(Özdemir, 2020, s. 45)
İşte İbn Bâcce’nin tüm ahlâk ve siyasete ilişkin araştırmasının hedefi bu durumdaki mütevahhidin takınması
gereken tavrın (tedbîr) ne olması gerektiğidir ki konuya ilişkin temel eserinin ismi de zaten Tedbîru’lmütevahhid’dir. Burada onun amacı, mütevahhidin mutluluğu nasıl elde edeceği, mutluluğa engel olan
durumları ve nefsindeki arazları nasıl söküp atacağını göstermektir.(İbn Bâcce, 2020, s. 90) İbn Bâcce’nin
temel iddiası, mütevahhide sunulan tedbir sayesinde, mütevahhidin gayesi olan entelektüel yetkinliğe
erdemsiz şehrin tüm olumsuz şartlarına rağmen ulaşılabileceğidir.(Özdemir, 2020, s. 20) Buradaki “tedbîr”
kavramıyla İbn Bâcce’nin kastettiği şey “genel olarak amaçlanan bir gaye doğrultusunda fiillerin
düzenlenmesidir.”(İbn Bâcce, 2020, s. 74) Tedbir düşünceye özgüdür ve yalnızca düşüncede bulunabilir. Bu
nedenle tedbir sadece insana özgüdür.(İbn Bâcce, 2020, s. 74)
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İbn Bâcce’nin mütevahhide önerdiği tedbirin temelinde iki temel husus vardır: (1) Soyutlanma, (2) Hicret. İlk
olarak mütevahhid, erdemsiz şehirde mümkün olabildiğinde insanlardan soyutlanmalı ve sadece zorunlu
koşullarda veya zaruret miktarında topluma karışmalıdır. İkinci olarak ise eğer imkân dâhilinde ise erdemli
şehre göç etmelidir.(İbn Bâcce, 2020, s. 216)
İbn Bâcce’nin, mütavahhide ilişkin bu yaklaşımıyla ilgili ortaya çıkan temel tartışma, Platon-Aristoteles
çizgisinden gelen ve İslam ahlâk ve siyaset düşüncesine genel rengini veren geleneğin dışına çıkıp
çıkmadığıdır. Bilindiği üzere gerek Platon gerekse de Aristoteles ahlâk ve siyaset arasında güçlü bir ilişki inşa
etmişlerdir. Platon (ö.347) ve Aristoteles (ö.322), insanın bir taraftan tek başına kendi kendine yetecek, tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir doğaya sahip olmaması diğer taraftan da yaşamın devamı için ihtiyaç
duyulan gereksinimlerin fazlalığını gerekçe göstererek, insanın diğer insanlara olan ihtiyacına dikkati çekmek
suretiyle insanın toplumsal bir varlık (zoon politikon) olduğunu ileri sürmüşlerdir.(Aristoteles, 2015, ss.
1097a15-20; Aristoteles & Tunçay, 2016, s. 12; Platon, 2013, ss. 369a-371a) Platon ve Aristoteles’in bu
yaklaşımı İslam düşünürleri tarafından kabul görmüş ve insanın sosyal bir varlık olduğu, yetkinleşip gerçek
mutluluğu elde etmek için diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğu şeklindeki yaklaşım kabul
görmüştür. Fârâbî’ye ek olarak İbn Sînâ (ö. 428/1037), İbn Miskeveyh (ö. 421/1030), Nasîrüddîn et-Tûsî (ö.
672/1274), Celâlüddîn ed-Devvânî (ö. 908/1502) gibi önemli İslam düşünürleri, insanın toplumsallığına vurgu
yaparak, yetkinleşmek ve dolayısıyla gerçek mutluluğu elde etmek için toplumsal yaşamın önemine
değinmişlerdir. Söz gelimi, İbn Miskeveyh bu konuda “Bütün canlılar arasında insan kendi özünü
tamamlamada kendisine yeterli değildir, iyi bir hayat sağlamak için birçok kimsenin yardımına ihtiyaç duyar.
Bu nedenle filozoflar ‘İnsan yaratılış itibariyle medenidir’ demişlerdir. Yani o, insani mutluluğa ulaşmak için
birçok kişinin bulunduğu şehirde yaşamak zorundadır.”(İbn Miskeveyh, 2013, s. 45) Tûsî ise “Mademki türün
varlığı karşılıklı yardım olmaksızın mümkün olmuyor ve karşılıklı yardım da toplanma olmaksızın
imkânsızdır, o halde insan türü doğası itibariyle toplanmaya muhtaçtır.”(Tusî, 2007, s. 239). Alıntılardan da
anlaşılacağı üzere düşünürler arasında insanın toplumsallığı konusunda herhangi bir tartışma olmadığı gibi
toplumla mutluluk arasında da sıkı bir ilişkinin olduğu da bir gerçektir.
Peki, mevcut durumda İbn Bâcce’nin mütevahhid için önerdiği toplumdan soyutlanmayı gelenekten bir kopuş
olarak mı yorumlamak gerekir? Bu konuda araştırmacılar arasında farklı görüşler mevcuttur. Mesela,
Muhammed Abid el-Câbirî (1936-2010), İbn Bâcce’nin mütevahhid konusundaki yaklaşımıyla Fârâbî’den
ayrıldığını iddia etmiştir. (el-Câbirî, 2016, s. 464) Ona göre İbn Bâcce, Fârâbî’nin aksine mutluluk için
erdemli şehri zorunlu görmemiş ve bireyselliğe dayanan bir mutluluk anlayışı ortaya koymuştur.(el-Câbirî,
2016, ss. 538-539) Aynı şekilde Erwin Rosenthal (1904-1991), İbn Bâcce’nin bu yaklaşımıyla gelenekten bir
kopuş sergilediğini düşünür. Ona göre İbn Bâcce, siyaset felsefesini Platon ve Fârâbî’den bağımsız biçimde
geliştirmiştir.(Rosenthal, 1996, s. 233) Rosenthal’ın bu iddiasının temel gerekçesi ise İbn Bâcce’nin birey ile
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şehir arasındaki ilişkiyi Fârâbî ve diğer seleflerinden daha farklı biçimde kurmasıdır. Rosenthal’a göre İbn
Bâcce de tıpkı Fârâbî gibi insanın doğasının toplumsal yaşamı gerekli kıldığını kabul eder. İnsan, hayatını
idame ettirmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamak ve adalet içinde yaşamak için değil, farklı mizaçtaki
insanların bir toplum içerisinde yer almalarının nedeni bireyin tekâmülünü teminat altına almasıdır. Toplumun
kemali, bireysel kemalin de garantörüdür. Bu anlamda İbn Bâcce için de Fârâbî’de olduğu gibi yöneticinin
kemali, devletin kemalini temin eder.(Rosenthal, 1996, s. 237) Rosenthal’a göre İbn Bâcce’nin Fârâbî’den
farklılaştığı temel nokta, mutlulukla erdemli toplum arasında kurulan zorunlu bağın koparılmasıdır. İbn
Bâcce, erdemsiz toplumda mutluluğun imkânını sorarak bu gelenekten bir kopuş sergilemiştir. Rosenthal’a
göre bir anlamda İbn Bâcce, Platon ve Fârâbî’nin aksine filozofa yüklenen topluma hizmet şartını
reddetmiştir. Bu bağlamda Rosenthal, İbn Bâcce’de karşımıza çıkan felsefecinin toplumdan ayrı olarak
kendini yönetmesi, Platon’un herkesin toplumun refahına katkıda bulunmasındaki ısrarına taban tabana
zıttır.(Rosenthal, 1996, ss. 251-252) Bununla birlikte ona göre İbn Bâcce, yalnızca bu sorumluluğu
reddetmekle kalmamış ayrıca bahse konu gelenekte hiç de tasvip edilmeyen uzleti savunarak, kusurlu
dünyada mütevahhide mutlu olmanın imkânını açmıştır. Böylece, Platon ve Aristoteles’e olduğu kadar İslam
siyaset düşüncesinde oldukça önemli olan topluma hizmet yükümlülüğüne de sırtını dönmüştür. Rosetnhal,
İbn Bâcce’nin bu tavrını, toplum dışılık ve hatta toplum karşıtlığı olarak yorumlar ve zımnen bir anarşi
savunusuna götürülebilecek yorumlara kapı aralar ve şöyle der: “Eğer Ortaçağ’da bir rasyonalist varsa bu…
İbn Bâcce’dir. Bu aşırı rasyonalizmiyle, sosyal sorumluluğu ve medeni görevi inkârıyla İbn Bâcce, amor Dei
intellectualis arayışına rağmen, Felasife’nin içinde onlardan ayrı bir yerde durur.”(Rosenthal, 1996, s. 254)
İbn Bâcce’nin yaklaşımıyla gelenekten ayrılmadığını iddia eden Oliver Leaman ise Rosenthal’ın bu
yaklaşımına itiraz eder.(Leaman, 2019, s. 217) Ona göre Rosenthal, mütevahhidin topluma karşı yükümlülüğü
olmadığını, onun tek ilgisinin toplumdan soyutlanarak kendisini kemal erdirmekten başka amacı olmadığını
söyleyerek İbn Bâcce’yi son derece yanlış biçimde yorumlamıştır. Leaman, mütevahhidin hiçbir surette
topluma sırtını dönmediğini, topluma hizmet etmeyi amaçladığını belirtir ve İbn Bâcce’nin bu doğrultuda
yorumlanması gerektiğini iddia eder. Leaman’a göre haklar ile yükümlülükler arasında sıkı bir birliktelik
vardır. Erdemsiz şehirlerde mütevahhide topluma hizmet hakkı verilmediği için topluma hizmet yükümlülüğü
de ortadan zorunlu olarak kalkar. Mütevahhidin hak ettikleri saygıyı görmedikleri toplumlarda, filozofların
çabalarının beyhude olduğu tarih boyunca yaşanılarak tecrübe edilmiştir. Leaman’a göre gerek Platon’un
gerek

Fârâbî’nin

gerekse

de

diğer

filozofların

erdemli

toplum

olmaksızın

gerçek

tekâmülü

gerçekleştiremeyeceklerini ileri sürmelerinin nedeni budur. Erdemsiz bir toplum, filozof için son derece
uygunsuz şartları barındırır ve bu şartlar altında filozof hiçbir şeyi yapamaz. İşte İbn Bâcce’nin yaklaşımı, söz
konusu filozofların bıraktığı noktayı bir adım ileri taşımaktan, toplum yerine bireyi kurtarmaktan
ibarettir.(Leaman, 2019, s. 226)
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Michael Marmura da Leaman’la aynı paralelde düşünür ve mütevahhidin topluma karşı yükümlülüğü gözardı
etmediğini savunur. Çünkü ona göre İbn Bâcce, mütevahhidi erdemli şehrin kuruluşunun muhtemel tek
nedeni olarak görür. Marmura’ya göre buradaki temel mesele, İbn Bâcce’nin erdemli devletin imkânına
ilişkin yaklaşımıdır. Buna göre cevap aranması gereken soru, İbn Bâcce erdemli bir devleti mümkün
görmekte midir, yoksa asla böylesi bir devletin kurulamayacağını mı düşünmektedir. Marmura, burada ilk
ihtimali daha kuvvetli görür. Zira İbn Bâcce’nin, erdemsiz şehir konusunda Fârâbî’nin ümitsizliğini takip
etmemesi bu yorumu güçlendiren bir durumdur.(Marmura, 1979, s. 318)
Okuyucunun da gördüğü üzere araştırmacılar arasındaki görüş farklılığının temelini İbn Bacce’in erdemsiz
şehirde gerçek mutluluğu elde etmesi için mütevahhide toplumdan soyutlanma önerisinin arkasındaki
motivasyon yatar. Burada İbn Bâcce, gerçekten de Câbirî ve Rosenthal’ın iddia ettiği gibi kollektif
mutluluktan ümidini keserek gerçek mutluluğu bireyselliğe mi indirgemektedir yoksa Leaman ve
Marmura’nın iddia ettiği gibi gelecekte kurulacak erdemli şehrin nüvelerini oluşturmasını beklediği
mütevahhidi toplumun yozlaşmasından korumak mı istemektedir? Tartışmamız açısından cevaplanması
gereken temel soru budur.
Soruyu cevaplamaya İslam ahlâk ve siyaset düşüncesinde uzlet hayatına ilişkin ne gibi yaklaşımların
olduğunu inceleyerek başlamak uygun olacaktır. Söz konusu bu geleneğe genel rengini veren düşünürlerin
yazıları incelendiğinde karşımıza çıkan tablonun oldukça net olduğunu, gelenekte toplumdan soyutlanarak
yaşamanın tasvip edilmediğini görürüz. Örneğin, İbn Miskeveyh bu konuda “Öyleyse fazileti, zühdde,
insanlardan uzaklaşarak dağlardaki mağaralara veya çöllerdeki manastırlara çekilmekte, ya da ülkeleri
dolaşmakta görenler, … faziletlerden hiçbirini elde edemezler. Çünkü insanlara karışıp, kentlerde
yaşamayanlarda iffet, yiğitlik, cömertlik ve adalet kendisini göstermez. Aksine, o kimselerde bulunan güç ve
kabiliyetler bir iyilik ya da kötülüğe yönelmedikleri için körleşirler. Bu güç ve melekeler körleşip, kendilerine
has işleri yapamayınca insanlar cansız varlıklar ve ölüler gibi olurlar.”(İbn Miskeveyh, 2013, s. 46) derken,
geleneğin bir diğer önemli temsilcisi Tûsî ise “uzlet ve yabanlık sebebiyle doğalarında kuvve halinde bulunan
vasıfların erdemsizliklerini fiile geçiremediklerinden, bazı dar düşünceli insanlar da onları erdem ehli
zannederler. Bu yanlış zanna kapılmadır, çünkü iffet, mide ve cinsel ilişki arzusunu her açıdan terketmek
değildir, bilakis her şeyin sınırını ve hakkını gözetmek, ifrat ve tefritten kaçınmaktır… Kişi insanlarla
kaynaşmadığı sürece cömertlik ondan nasıl sadır olur?... Eğer iyice düşünülürse, bu sınıf insanların erdem ve
ayırt etme ehline değil, cansızlara ve ölülere benzedikleri bilinmiş olur.”(Tusî, 2007, s. 246) ifadelerini
kullanır. Bu gelenek içerisinde en önemli istisna olarak Kınalızâde Ali Çelebi (ö. 979/1572)’nin ismi
zikredilebilir. Zira o İslam ahlâk düşünce geleneğinin en önemli eserlerinden biri olan Ahlâk-ı Alâî’de
toplumsal yaşamdan soyutlanma konusunda gelenekten farklı bir yaklaşım sergileyerek uzlet hayatını onaylar.
Aslına bakılırsa Kınalızâde de geleneğe uygun biçimde insanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu,
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gerçek mutluluğu elde etmek için kendi türünün fertleriyle biraya gelmeye mecbur olduğunu kabul
eder.(Kınalızade, 2016, s. 476) Hatta bu konuda İslam’ın ruhbanlığı yasakladığını, Tûsî ve Devvânî’nin bu
konudaki görüşleri olduğundan bahseder. Dahası, türünün fertlerinden kendini soyutlayıp dağ başları ve
mağaralara kapanan, bunu zühd, ruhbanlık ve yetkin insanlık mertebesi olarak kabul eden, geçimlerini halka
yükleyenleri adaletten sapmakla ve zalim olmakla dahi suçlar.(Kınalızade, 2016, s. 381) Fakat bu noktadan
sonra tarikat ehli mürşit ve şeyhlerin tam tersi bir tavır takınarak uzlet hayatını onayladıklarından da
bahseder.(Kınalızade, 2016, s. 382)
Bu görüşleri ortaya koyan Kınalızâde kendi görüşünü şu şekilde ortaya koyar: “Mutluluk isteyen ve hak
tarikat yoluna koyulan kimselerin özellikle yolculuğun başlangıcında inzivaya çekilmesi çok gereklidir. İyi
niyetli bir derviş, vakitlerini ve nefeslerini insanların Rabbine ibadet etmeye ve ihtiyaçları gideren Allah’a
yalvarmaya adasa, mescit ve mabet köşelerinde, hatta mağaralar, dağlar, çöller ve kumlarda Cenab-ı Hakk’a
yönelse ve rızık verici ilahına tevekkül etse tembel, yiyici ve geçim derdini gereksiz yere halka yüklemiş
olmaz. Çünkü Hakk’a ibadet en önemli iş ve yetkin dilektir. Onun ibadetinin bereketiyle dünya halkının
üzerinden belalar kalkar ve zalimlerin zulmü ve fasıkların günahı sebebiyle inecek olan ilahi azap onların
duası sayesinde bertaraf olur. Bunlardan birinin halka sağlayacağı fayda, binlerce çiftçi ve
dokumacınınkinden daha büyük, bu yol bütün uğraşlardan daha iyi ve tüm vazifelerden daha
üstündür.”(Kınalızade, 2016, ss. 382-383)
Şu halde gelenek içerisinde İbn Bâcce’nin görüşüne en yakın isimlerden biri olarak her ne kadar
Kınalızâde’nin ismi öne çıksa da iki düşünür arasındaki temel yaklaşımda aslî bir farklılık vardır ki bu da
kendisini nâbit meselesinde gösterir. Kınalızade, nâbit meselesinde tamamen Fârâbîci terminolojiyi takip eder
ve bu kavramı toplumda ayrılık çıkaranlar için kullanır. Toplumda fazıllar, dilciler, değer biçenler, gaziler ve
mücahitler ile mal sahipleri olmak üzere beş sınıftan bahseden Kınalızâde, bu sınıfların dışında kalanları
devletin asli unsuru dışında bırakır ve onlara “nâbit” der. Ona göre bunlar “erdemli devlet, içinde elma ve
üzüm gibi meyveli ağaçlar, güzel çiçekler, selvi ve çınar gibi süs ağaçları bulunan bir bahçeye benzer.
Bahçede mutlaka kendiliğinden yetişen, faydasız bitkilerin de bulunması ve bahçıvanın da onları bulup dışarı
atması gerekir. Aynı şekilde erdemli şehrin dışında kalan bu topluluk da faydasızdır. Devlet başkanları onları
kovup uzaklaştırmaya çalıştığı için bunlar nevâbit diye adlandırılmıştır.”(Kınalızade, 2016, s. 422) Alıntıdan
da anlaşılacağı üzere Kınalızade ile İbn Bâcce arasındaki benzerlik oldukça yüzeyseldir. Onun için asıl olan
hala toplumsal yaşamdır. Toplumsal yaşamdan soyutlanma ancak toplumun küçük bir kesimi için
mümkündür. Onun bu yaklaşımını görüşlerindeki tasavvufi eğilimle açıklamak mümkündür. Zira Kınalızâde,
İbn Bâcce’nin hilafına sezgisel (huzûrî) bilginin, aklî (husûlî) bilgiden daha üstün olduğunu
savunur.(Kınalızade, 2016, s. 456) Dolayısıyla ona göre hakikate ulaşmanın en kesin yolu, nefs terbiyesinden
geçer. Bununla birlikte Kınalızâde’nin uzleti toplumun tamamı için onaylamaması ve uzlete çekilmeyi
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temellendirirken toplumsal faydayı göz önünde tutması, birey ile toplum arasındaki ilişkiyi muhafaza çabası
olarak okunabilir.
Aslına bakılırsa İbn Bâcce’nin de temel yaklaşımı Kınalızâde’ninkiyle bazı benzerlikler taşır. Yukarıda da
ifade edildiği üzere İbn Bâcce, insanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğu konusunda en ufak bir şüphe
duymaz. Çok net biçimde birçok kez bu gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyar. Hatta bu
noktada uzlet hayatının insan için bir kötülük olduğunu dahi söyler. Dolayısıyla İbn Bâcce için uzlet hayatı
zorunluluğun ortaya çıkardığı bir çözümdür. Söz gelimi, ekmek ve et doğal besinlerdir. Bunlar insanlar için
son derece faydalıdır. Buna karşın afyon ve ebucehil karpuzu ise insan için ölümcül ve zehirlidir. Fakat İbn
Bâcce, bazen afyon ve ebucehil karpuzunu kullanmak zorunda olduğumuz durumların hâsıl olabileceğini
belirtir. Böylesi durumda zorunlu ve doğal olmayan durumlardır.(İbn Bâcce, 2020, s. 216) İşte İbn Bâcce,
mütevahhid için önerilen uzlet yaşamının böylesi doğal olmayan ve zorunlu durumlar için geçerli olduğunu
savunur: “Bu incelemede biz mütevahhidin tedbirini yansıtmayı amaçlıyoruz. Açıktır ki doğaya aykırı bir
durum ona ilişmiştir.”(İbn Bâcce, 2020, s. 90) İbn Bâcce araştırmasının tamamıyla doğal olmayan bir durum
için geçerli olduğunu, doğal bir durum söz konusu olduğunda yani mütevahhid erdemli bir şehirde yer
aldığında, mütevahhide yapılan uzlet önerisinin de işlerliğini yitireceğini açıkça ifade eder: “Şehir yetkin
olduğunda, bu bizim anlattığımız husus geçersiz olur ve bu sözün yararı kalmaz. Tıpkı tıp ilminin, hukuk
sanatının ve kusurlu tedbir hasebiyle çıkarsanan başka sanatların geçersiz olması gibi.”.(İbn Bâcce, 2020, s.
90) Dolayısıyla şehir erdemli olduğunda İbn Bâcce, Platon ve Fârâbî’nin çizdiği o yola tekrar geri
dönmektedir.
Rosenthal ve Câbirî’nin İbn Bâcce’nin gelenekten ayrıldığı iddiası bu anlamda makul görünmemektedir.
Diğer taraftan İbn Bâcce ne seleflerinde ve haleflerinde karşımıza çıkmayan bir soru sorarak geleneğe özgün
bir katkı yapmıştır. Bu nedenle İbn Bâcce’nin mütevahhide ilişkin tedbirini gelenekten ayrılmaktan ziyade
özgün bir katkı olarak yorumlamak kanaatimizce daha doğru olacaktır. Çünkü ne Platon ne Fârâbî ne de başka
bir İslam ahlâk düşünürü erdemsiz toplumdaki duruma odaklanmışlardır. Genel yaklaşım olarak şehirler
erdemli ve erdemsiz olarak ikili bir tasnife tabi tutulmuş ve tüm dikkat erdemli şehre yöneltilmiştir. İbn Bâcce
ise seleflerinin yolunu takip etmektense çatalın diğer yönüne yönelmiş ve erdemsiz şehirde mutluluğun
imkânını aramıştır.
Esasında İbn Bâcce’nin Fârâbî’nin bıraktığı noktadan işi devraldığını söylemek mümkündür. Zira Fârâbî,
mutluluğu yalnızca erdemli şehre has kılmış ve erdemli olmayan bir şehirde mutluluğu imkânsız görmüştür.
Ona göre erdemli kişinin erdemsiz şehirde yaşaması asla doğru değildir. Bu kişiler Fârâbî’ye göre eğer
imkânları varsa derhal hicret etmelidirler. Fakat bu mümkün değilse ne olacaktır? İşte bize göre Fârâbî ve İbn
Bâcce arasındaki ayrımın temel noktası burasıdır. Fârâbî, bu noktadan sonrası için oldukça kötümser düşünür.
Çünkü erdemli kişi eğer yaşayabileceği erdemli bir şehir bulamazsa bu durumun onun için oldukça yıkıcı
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sonuçları olacaktır. Öyle ki Fârâbî böylesi durumlarda erdemli insan için ölümün yaşamaktan daha iyi
olduğunu düşünür. Marmura’nın da dikkatleri çektiği gibi İbn Bâcce burada Fârâbî’nin ümitsizliğini
paylaşmaz. O, bir anlamda erdemli şehrin inşasını mümkün görür. Hatta “Onların (nevâbit) varlığı yetkin
şehrin ortaya çıkmasının sebebidir.”(İbn Bâcce, 2020, s. 88) diyerek bu umudunu belli eder.
Fârâbî ve İbn Bâcce arasındaki bu temel farklılık muhtemelen iki düşünürün yaşamlarıyla doğrudan ilgilidir.
Fârâbî’nin aksine İbn Bâcce uzun yıllar siyasette aktif rol oynamıştır. İbn Bâcce, yirmi yıla yakın (1118-1135)
Murabıtlar Hanedanlığı altında Mağrip’te sultanın diğer kardeşi Ebu Bekir Yahya b. Yusuf İbn Taşfîn’e vezir
olarak hizmet etmiştir.(Özdemir, 2020, s. 14) Tedbiru’l-mütevahhid Murabıtlar Hanedanlığının çöküşüne
denk gelen zamanda kaleme alınmıştır. Öyle görünüyor ki lüksün ve şatafatın zirvesinde olan bu dönemde ve
daha önceki aktif siyasi yaşamında gördükleri, yaşadıkları erdemli şehrin imkânına yönelik bakış açısını
oldukça etkilemiştir. Bu nedenle İbn Bâcce’nin neredeyse hayatı boyunca siyasete bulaşmamış olan
Fârâbî’nin idealist bakış açısını benimsememesi son derece normal karşılanmalıdır. Aslında Fârâbî ve İbn
Bâcce’nin bakış açılarındaki bu değişimi Platon bizatihi yaşamında tecrübe etmiştir. İyi bilindiği üzere Platon,
Syrakusa’ya tasarladığı ideal devleti gerçeğe dönüştürmek için birkaç kez gitmiş ve her seferinde de bu
girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her ne kadar son eserlerinden biri olan Yasalar’da hala bu ideal devlet
umudunu korusa da Devlet adlı eserindeki ideal devlet anlatısı, Yasalar’da birçok açıdan farklılaşmıştır.
Alfred Edward Taylor (1869-1945), bu değişimi şu şekilde ifade eder: “Devlet’in büyük kısmında yer alan,
umut dolu ve sağlam ruhun tersine, Theaitetos ve Devlet Adamı diyaloglarında Platon’un politik tümcelerinin
kötümser bir üsluba sahip olması ve nispeten bu hayalden vazgeçmesi, belki de Syrakusa girişiminin yol
açtığı büyük başarısızlık ve ardından gelen olayların Akademia’nın üyelerinde yol açtığı güvensizlikle
oldukça ilgilidir. Ne var ki, yaşlılığında bile Platon’un Syrakusa’da başarısız olan deneyin başka bir yerde
başarılı olabileceği inancına sıkıca bağlı olduğu görülür.”(Taylor, 2020, s. 24) Bu ümidin azaldığını
Yasalar’da görmek mümkündür. Platon açıkça ideal devlet için “Kronos biliyordu ki hiçbir insan yapısı,
kendini bilmezliğe ve adaletsizliğe sürüklenmeden insan işlerini kendi başına yönetmeye yeterli değil. İşte
böyle düşündüğü için o zamanlar kentlerimize insanları değil, daha tanrısal, daha üstün soydan gelme
daimonları yönetici ve kral olarak getirmiş. Bugün biz de aynı şeyi evcil hayvan sürülerine yapıyoruz:
sığırların başına sığır, keçilerin başına keçi yönetici koymuyoruz, onlardan daha üstün bir soy olarak biz
kendimiz yönetiyoruz. İşte Tanrı da insanları sevdiği için aynı şeyi yapmış, bizden daha üstün bir soy olan
daimonları başa geçirmiş… Bir ölümlünün yönettiği ne kadar devlet varsa, insanlara felaketten ve acılardan
kurtuluş yoktur.”.(Platon, 2007, s. 313c-e) Devlet’te yasalar yönetim biçimlerini destekleyen, onların
değerlerini belirleyen öğelerken Yasalar’da yasalar doğrudan yetkiyi oluşturan öğelerdir. Bu değişikliğin
temelinde Platon’un Syrakusa’ya yaptığı yolculuklar sonucunda uğradığı düş kırıklığıdır. Dolayısıyla
Devlet’teki Platon’un Fârâbî’yi, Yasalar’daki Platon’un ise İbn Bâcce’yi temsil ettiği, birçok sorunlu imayı
barındırsa da, iddia edilebilir.
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ÖZET
İnsan vicdanının değer verdiği ve doğruluğunu kabul etmeye hazır olduğu hakikatler, fıtri hakikatlerdir. Bu
değerlerin öğretilmesi esnasında olumsuz bir süreç yaşanmadığında, bireyler bunları kolaylıkla kabul
edeceklerdir. İslam’ın inanç ilkelerinin fıtri hakikatler olması, akli ispat yollarına ihtiyaç duymadığı anlamına
gelmemektedir. Kur’an’ın, Allah’ın varlığını tartışma konusu yapmadan, şirk, nifak ve hakikatlerin kasten
gizlenmesini ifade eden küfr gibi muhataplarının inanç sapmalarını hedef alması, inancın aslen fıtri
olduğunun delillerindendir. Konuyla ilgilenen disiplinler açısından, bireylerin kabulünü kolaylaştıran bu içsel
desteğe rağmen, inanç ilkelerinden uzaklaşma oranlarında meydana gelen artışın sebepleri önem arz
etmektedir.
Toplumlar, benimsedikleri dinî ve moral değerleri kendilerinden sonra gelen nesillere aktarmak için gayret
gösterirler. Toplumların bu gayretlerine rağmen, aktarmak istedikleri dinî ve ahlakî değerleri benimsemek
istemeyen bireylerle toplum arasında çatışma kaçınılmazdır. Birçok ilmi disiplin açısından, toplumla birey
arasında çatışmalara yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu krizi doğuran sebeplerin araştırılması
ve tespiti önemlidir. Dinî ve ahlakî değerlerden uzaklaşmanın, dünyevileşme, bilim ve dinin karşıt olduğu
algısı, baskıya dayalı din eğitimi, temel dini bilgilerin yüzeysel verilmesi, çocukluk çağı travmaları, kötülük
problemi gibi sebeplerinin yanında, hikmetsiz bir üslupla bireyleri dini değerlere muhatap kılmalarını
sayabiliriz. Burada hikmet, vahyin, insan fıtratını dikkate alarak onu aşamalı bir yöntemle emir ve yasaklara
muhatap kılmasıdır. Kur’an’da peygamberlere verildiği bildirilen hikmetin diğer bir anlamı da, yerli yerinde
olması sebebiyle her açıdan sağlam olan yol ve yöntemdir. İnanç ilkeleri gibi temelde olması gereken ilkelerin
benimsenme aşamasından önce, muhatapların yasaklarla karşı karşıya bırakılması, hikmetsiz bir üslup
örneğidir. Hz. Aişe’nin, İslam’ın ilk geldiği dönemde, iman esaslarından önce, birçok kimsenin müptelası
olduğu içkiyi yasaklaması durumunda, o anda Müslüman olmuş birçok kimsenin baştan bu dinden uzak
kalacağını söylemesi, hikmetli üslup konusunda önemli bir tespittir. İnanç ve ahlak değerlerini merkeze alan
Kur’an, bu değerlerin kalplere yerleştirilmesi için hikmetli bir yöntemle muhataplarına hitap etmektedir. Bu
hikmetli uslup, hem konuların zamanlaması açısından hem de, bu ilkeleri tebliğ eden Peygamberlerin temsil
başarılarında kendini göstermektedir.
Dinin davet ve telkin ettiği ilkelerin, bireylere aktarılması esnasında maruz kaldığı olumsuzluklar, en ciddi
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yansımalarını inanç konularında gösterecektir. Çünkü inanç konularındaki sapmaların, fertleri ayrıştırma ve
ötekileştirmedeki etkisi, diğer dini disiplinlerin sebep olacağı ihtilaflardan daha fazladır. İnancı sağlam
temeller üzerine bina etmeyi amaç edinen kelam ilminin en önemli hedeflerinden biri, sahih bir inancı
etkileyecek olan her şüpheyi ref‘, inanca yönelik dışardan gelen her saldırıyı ise def’ etmektir. Bu çalışmada,
inanç ilkelerinin hikmetli bir üslupla aktarılmasının, inanç ilkeleri kadar önemli olduğunu, dini referanslar
üzerinden delillendirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kelam, İnanç İlkeleri, Hikmet, Yöntem, Fıtrat
DAMAGES OF BEING LACK OF WISE MANNER ON PRINCIPLES OF FAITH
ABSTRACT
The truths that conscious of humans value and they are ready to accept are innate truths. when no
negativeness occurred in the teaching process of these truths, Individuals easily accept them. The fact that the
faith principles of Islam are innate truths doesn’t mean that it doesn’t need rational proofs. That Qur’an
targets the diversions of its addressee such as blasphemy which express the deliberate concealing of truths,
shirk and mischief without making the presence of Allah a subject of debate is one of the proofs that faith is
innate. From the point of view of the disciplines that are dealing with this subject, although there is an innate
support that makes the acceptance of individuals easy, the reasons of the increase in getting away from the
principles of faith are of great importance.
Societies strive to pass on the religious and moral values they adopt to the generations that come after them.
Despite these efforts of societies, a conflict between the society and individuals who do not want to adopt the
religious and moral values that people want to convey is inevitable. In terms of many scientific disciplines, it
is important to investigate and identify the reasons causing this crisis, leading to conflicts between society and
the individual and negatively affect the quality of life. The reasons of distancing from the religious and moral
values could be secularism, the perception that the religion and science are opposites, oppressive religious
education, superficial teaching of basic religious information, and childhood traumas as well as addressing
religious values through an unwise manner. Here, wisdom is the making individuals obeying rules and
prohibitions that are brought with revelations in a gradual way by taking into account the innate nature of
human. The other meaning of wisdom, which is said to be given to the prophets in Qur’an, is the true path and
method which is solid in every aspect. Exposing individuals to the prohibitions before adopting the basic
principles such as faith principles is an example of unwise manner. Aisha said that in the early years of Islam,
if the alcohol to which many people addicted was prohibited before teaching faith principles, most of the
people who were converted to Islam would have not became Muslims in the first place and this saying a
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significant example about wise manner. Qur’an which centers the faith and moral values addresses to people
wisely to make these values adopted by them. This wise manner shows itself both in the timing of topics and
in the success of prophets who issues these principles.
The negotiations to which individuals exposed to while being addressed to the principles which religion
suggest show their reflection in the issues related to faith. Because the effects of deviations in matters of
belief in separating and marginalizing individuals are greater than the conflicts caused by other religious
disciplines. One of the most important objectives of Kalam, which aims to build faith on solid foundations, is
to revoke any doubt that will affect true faith and to eliminate any external attack on the faith. This study aims
to prove that the transfer of faith principles in a wise manner is as important as the principles of faith
themselves through religious references.
Keywords: Kalâm, Faith principles, Wisdom, Method, Nature
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE FAS’A YÖNELİK HİLAFET EKSENLİ
FAALİYETLER
Dr. Gökhan YEŞİLMEN
ORCID: 0000-0003-0868-0330

ÖZET
Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışından itibaren izlediği Hilafet ve İslam birliği politikası İstanbul’u
hilafetin siyasi merkezi, Hicaz bölgesini ise propaganda merkezi haline getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda
Şeyh Ebu’l-Hüda, Şeyh Zafir Medeni ve daha birçok İslam birliği fikrine sahip olan şeyh ve alim İstanbul’a
yerleşmişler ve hilafet politikası doğrultusundaki faaliyetlerini buradan İslam dünyasının en uzak köşelerine
kadar ulaştırmaya ve uygulamaya başlamışlardır. Bu sıralarda Afrika kıtası da sömürgeci saldırılara yoğun
şekilde maruz kalmıştır. Bu sebeple başta kuzey Afrika olmak üzere Fas’a kadar uzanan coğrafyada da hilafet
ve İslam birliği politikası yoğun biçimde uygulanmaya çalışılmıştır.
İstanbul’un hilafet merkezi olarak kabul edilmesi neticesinde Osmanlı topraklarına gelmiş olan diğer
mümeyyiz eşraf için olduğu gibi Fas eşrafına da birçok imkanlar sağlanmıştır. İstanbul’a gelip muvakkaten
veya sürekli yerleşen Fas’lı ulema ya da şeyhlere maaş bağlanmış, Osmanlı toprakları dahilinde herhangi bir
nedenle seyahat edenlere gerekli kolaylıkların sağlanması için ilgili yerlerin yöneticilerine emirler
gönderilmiş muvakkaten İstanbul’da veya Osmanlı topraklarında bulunanlara ve hatta talebelere atiyyeler
verilmiştir. Özellikle hac konusunda Fransızlar tarafından birçok müşkülata maruz bırakılan Fas’lı hacıların
hac farizası sonrasında memleketlerine salimen ulaşabilmeleri için birçok kolaylıklar sağlanmıştır. Tüm bu
yapılanlar ile Afrika kıtasının en batısında bulunan Fas’ta da İslam birliği düşüncesinin etkin bir şekilde
uygulanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fas, İslam Birliği, Hilafet, Sömürgecilik
CALIPHATE-AXIS ACTIVITIES FOR MOROCCO IN THE PERIOD OF ABDULHAMID II
ABSTRACT
The caliphate and Islamic unity policy that Sultan Abduhaid II pursued from the time of his succeeding to the
throne made Istanbul the centre of caliphate and Hijaz region the centre of propaganda. In line with this
purpose, a number of scholar possessing the view of Islamic unity such as Sheikh Abu’l-Huda, Sheikh
ZafirMadani and many more settled in Istanbul; and started to communicate and implement their activities
relevant with caliphate policy from Istanbul to the farthest corners of Islamic world. During this time, the
continent of Africa was exposed to the attacks of colonists. Therefore, caliphate and Islamic unity policy was
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tried to be intensely applied initially in North Africa and in the geography stretching until Morocco.
As Istanbul was accepted as the centre of caliphate, great opportunities were provided not only for prominent
notables who had come to Ottoman lands from any part of the world but also for the notables of Morocco.
The Moroccan scholars and sheikhs, who had come to Istanbul temporarily but settled permanently, were paid
salary. In addition,the related administrators of the settlement places were orderedessentially so that the ones
travelling within the Ottoman lands for any reason would be provided with the necessary facilities; and the
ones even their pupils, who were staying in Istanbul or in ottoman lands temporarily, were presented
gifts.Particularly, many facilities were provided for Moroccan pilgrims, who had been imposed to many
hardships by The French because of pilgrimage, in order that they could reach their hometown safe and
sound. With all the activities carried out, it was aimed to be able to apply Islamic unity view efficiently in
Morocco, the country at the westernmost part of Africa.
Key Words: Morocco, Islamic Unity, Caliphate, Colonialism
Giriş1
Sultan II. Abdülhamid Tahta çıktığında Osmanlı devleti hem iç hem de dış siyasette büyük sorunlar ile
uğraşmaktaydı. Rusya, Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı topraklarını paylaşma niyetleri Osmanlı devletini çok
zor durumda bırakmaktaydı. Bununla beraber daha tahta çıktığı ilk yıllarda Kıbrıs, Tunus ve Mısır’ın
kaybedilmesi II. Abdülhamid’i yeni politikalar benimsemeye mecbur etmişti. Bu yeni politikaların neticesi
olarak Halifelik ve İslam birliği politikaları etkili bir şekilde uygulanmaya başladı.
Tahta çıkışından itibaren II. Abdülhamid’in halifelik kurumunu ön plana çıkarmasının hem siyasi hem de dini
olmak üzere iki amacı vardır. Bu anlamda hac konusuna önem vermiş, hacıların ulaşımını ve konaklamasını
rahatlatmak için imkanlar oluşturmuştur. Şeyhler, dervişler, seyitler, şerifler için devletinin hazinesi ve şahsi
hazinesini kullanmaktan çekinmemiştir.
II. Abdülhamid imparatorluğun sınırları içinde ve özellikle Afrika ve Arap coğrafyası gibi imparatorluğun
merkezine uzak bölgelerinde tarikatlarla olan bağını bazı tarikat liderleri üzerinden kurmaya başlamıştır. Bu
tarikat liderleri Medeni Şazeli Şeyhi Zafir Efendi, Rufai Şeyhi Ebü’l-Hüda Efendi, Feraşet-i Şerife Vekili
Seyyid Ahmed Esad Efendi, Şeyh Rahmetullah ve Seyyid Hüseyin El-Cisr gibi isimlerdir. Bu bağ bazen direk
sultanın daveti bazen de şeyhlerin Dersaadet’e gelip devlet-i aliyeye hizmette bulunmak istemelerini
sultandan talep etmesiyle kurulmuştur. Bu tarikat liderleri vasıtasıyla hem vilayet ve Dersaadet arasındaki
ilişkiler geliştirilmiş hem de tarikatlarla saray arasındaki bağlantı güçlendirilmiştir. Aynı şekilde, tarikat
Bu makale 2020 yılında, Beşinci Muhammed Üniversitesi, Beşeri Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünde kabul edilen
“19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Fas İlişkileri” başlıklı doktora tez çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
1
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liderleri sultanın otoritesinin dini temsilcileri ve halkla iletişim vasıtalarıdır. Bu amaçla Sultan II. Abdülhamid
Kuzey Afrika’ya zaman zaman saray temsilcilerini göndererek tarikat liderlerini İstanbul’a davet etmiş ve
hediyeler göndermiştir.
Ayrıca Ebü’l-Hüda Asya’daki Arap ülkelerinden İstanbul’a gelen misafirlerin karşılanması görevini
üstlenirken Şeyh Zafir Kuzey Afrika’dan İstanbul’a gelen misafirlerle ilgilenmiştir. Kuzey Afrika’dan gelen
seyyah ve tüccarın II. Abdülhamid ile görüşmeden önce uğrak mekânı haline gelen Ertuğrul Tekke’sinde
Şeyh Zafir, II. Abdülhamid’in İslam Birliği politikasını sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.2
1-Fas’lı Seyyid’ler, Şeyhlere ve Dervişler’e Yapılan Yardımlar
Mekke emir'i, Hicaz valisi ve Cezayirli Abdülkadir Efendiden aldığı referanslarla, Şazeliye tarikatı
şeyhlerinden ve Mekke'de zaviye kurmuş olan şeyh Muhammed Fasi, zaviyesinin bazı ihtiyaçlarını
karşılamak üzere bir oğlu ve altı müridiyle 1852’de İstanbul’a gelmiştir. Şeyh Muhammed Fasi iki ay süreyle
kalacağından bu süre içerisinde iaşe ve ihtiyaçları için günde 60 kuruş yevmiye verilmiştir. 3 Yine Fas
meşayihinden olan Seyyid Ömer Efendi isimli zatın ikamet süresi iki ay daha uzatılmıştır. 4
Fas eşrafından ve sülale-i Hüseyniye'den Ömer Efendi, 1870 tarihinde Fas’tan İstanbul’a gelmiş ve burada
yerleştiği için kendisine maaş bağlanmıştı. Karadağ savaşı esnasında cihada iştirak etmiş ve bu münasebetle
bir müddet Bosna’ya yerleştiğinden daha önce kendisine bağlanmış olan maaş kesilmiştir. Ömer Efendi,
yanında bulunan iki arkadaşı ve dört müridi ile tekrar İstanbul’a dönmüş ancak hiçbir geliri olmadığından ve
daha önce edindiği emlaktan geliri yetmeyince zor durumda kaldığı için kesilmiş olan maaşının tekrar
bağlanması talebinde bulunmuştur.5 Maliye nezaretinden gelen cevapta Ömer efendinin sülale-i tahire’ye
mensup olması dolayısıyla kesilen maaşının tekrar bağlanmasına karar verilmiş 6 ve daha önce verilen günlük
200 kuruş olan yevmiye tekrar ödenmeye başlanmıştır.7 Nihayetinde 1899 yılında Ömer Efendiye ömür boyu
maaş tahsis edilmiştir.8
Fas ulemasından ve Abdüsselam Meşişi sülalesinden olup sekiz on senedir Mekke’de ikamet eden
Abdüsselam Efendinin İstanbul’a gelerek buradan Fas’a gitmekte olduğu ve uğradığı yerlerde gereken
ihtiramın gösterilmesi emri verilmiştir.9 Yine Fas'ta medfun bulunan Seyyid İdris el-Fasi’nin sülalesinden
olup hac yapmak üzere Hicaz'a giderken İstanbul’a gelmiş olan Seyyid Ahmed ve Seyyid Musa Efendilere
2

Bektaş A., (2017). Sultan II. Abdülhamid’in Kuzey Afrika Siyasetinde Tarikatlerin Rolü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, s. 38,56
3
BOA, A.}MKT.NZD, D.55, G.17
4
BOA, A.MKT.NZD., D.303, G.91
5
BOA, BEO, D.412, G.30826
6
BOA, DH.MKT., D.189, G.78
7
BOA, BEO, D.518, G.38841/1-3
8
BOA, DH.MKT., D.2331, G.25
9
BOA, DH.MKT., D.2030, G.52
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500 kuruş atiyye verilmesi uygun görülmüştür.10
2-Fas Hanedan Mensupları İçin Yapılan Masraflar
Fas hanedan ailesi kendilerini hazreti Fatıma soyuna dayandırmışlar ve bu nedenle “Şerif” sıfatını
kullanmışlardır. Bu yönüyle hem hanedan ailesinden olmaları hem de hazreti peygamber soyundan gelmeleri
nedeniyle herhangi bir sebeple Osmanlı devleti topraklarını ziyaret etmiş olan kişilere azami derecede önem
verilerek ihtiyaçları layıkıyla karşılanmıştır.
Fas hanedanından olup daha önceden Osmanlı devletine iltica etmiş olan şerif Muhammed bin Şerif
Abdülkadir el-Hüseyni, kendisine padişahın şahsen finanse ettiği vakıftan aylık olarak verilen 20 kuruşluk
maaşın ailesinin kalabalık olmasından dolayı yetmediğini ve Fas hanedanı mensubu olarak bu halin
şahsiyetini incittiğinden bahisle maaşının arttırılmasını talep etmiştir.11
Çeşitli vesilelerle İstanbul’da bulunan Fas hanedan ailesine mensup kişilere de gereken saygının
gösterilmesine de azami derecede dikkat edilmiştir. Fas hakiminin biraderi Seyyid Ahmed Efendinin
misafirlik süresinin uzamasından dolayı misafirhane müdürü Şemsi Bey’in evinde kaldığı süre içerisinde
masrafları ödenmiş,12 diğer bir hanedan mensubu olan Fas hakimini biraderi Şerif Ahmed efendinin üç aydan
beri ödenmeyen 2000 kuruşluk maaşı yeniden bağlanmıştır.13
Farklı müşkülatlara maruz kalan Fas hanedan ailesi mensupları için de kolaylıklar gösterilecektir. Bunlardan
biri de Fas Emir’inin İstanbul'da vefat etmiş olan amcasının vasiyeti üzerine iki kerimesinin 1888 yılında
Tanca'ya gönderilmesi ve masraflarının Fransız konsolosluğundan tahsil edilmesidir.14
Fas hakimi Mevla Hasan'ın amcazadesi olan Şerif Muhammed Efendi ilim tahsili için Mısır'a gelmiş, burada
ilim tahsil ettikten sonra Kudüs'ü ziyaret etmek istemiştir. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle bu ziyareti
gerçekleştiremediğinden Osmanlı devletinden 5000 kuruş atiyye talep etmiştir. Yapılan araştırmada yine
Mevla Hasan'ın biraderlerinden olup İstanbul’da bulunan Seyyid Ahmed tarafından teyid edildiği üzere bu
kişinin Mevla Hasan'ın amcazadesi olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine Şerif Muhammed Efendinin Fas
hükümdar ailesinden olmasından dolayı zor durumda bırakılması uygun olmayacağından bu paranın
ödenmesine karar verilmiştir.15
3-Fas’lı Hacılara Gösterilen Kolaylıklar
10

BOA, İ.DH., D.9, G.433
BOA, BEO, D.1052, G.78882
12
BOA, A.MKT.MHM., D.444, D.21
13
BOA, DH.MKT., D.1327, G.31
14
BOA, Y.A.HUS., D.219, G.65
15
BOA, İ.DH., D.819, G.66061-2
11
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Osmanlı devleti döneminde her hac mevsiminde dört tane kafile düzenlenmekteydi. Bunlar; Şam, Irak,
Yemen ve Mısır kafileleridir. Bu kafilelerin en son yola çıkanı Mısır kafilesidir. Mağrib’den gelen hacılar
Mısır kafilesine katılırlardı. Diğer kafilelerin de toplanması için Mısır’da belli bir süre konaklama yapılırdı.
Bu süre içerisinde insanlar arasında doğal olarak bir bilgi alışverişi ortaya çıkardı. 16 Mısır'a ilim tahsili için
gelen birçok kişi olduğu gibi hac dönüşünde Mısırda bir müddet kalarak ilim tahsil edenler olmuştur. Bu
kişiler eğitimlerini tamamladıktan ve hatta bazıları alim payesi aldıktan sonra dahi ülkelerine dönmemişlerdir.
Bunlar Mısırda yaşamış ve burada ölmüşlerdir.17
Osmanlı arşivinde incelenen belgelerde Fas’lı hacılar ile ilgili belgelerin bir kısmı bunların karşılaştıkları
ekonomik sorunlar diğer bir kısmı ise Fas emir’i veya hükümdar ailesinin hac ziyaretleri ve Haremeyn’e
yaptıkları bağışlar konularını içermektedir.
Fas hakimi Mevlay I. Hasan, 1892 yılında, Haremeyn’i Şerifeyn’e vakfetmek üzere Mekke, Medine ve Cidde
de bazı mülkler satın almak istemiştir. Osmanlı hükümeti tarafından, satın alınacak bu mülklerin yerlerinin
bildirilmesi için Medine vilayetine emir gönderilmiştir.18 Vakfedilmek üzere satın alınacak bu araziler
hakkında Fas emir’i tarafından Seyyid Ömer el-Vezzani görevlendirilmiştir. Yapılan tahkikat neticesinde
daha önce de Fas emirlerinin Haremeyn’de akarat vakfetmiş olmalarına binaen 19bu konuda Fas emirine
müsaade edilmesinin iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağı ve Mevlay I. Hasan’ın
halifelik iddiasında olmamasından dolayı bu vakfedilecek araziler konusunda bir mahzur görülmemiştir. 20
Mevlay I. Hasan’ın Seyyid Ömer el-Vezzani vasıtasıyla “Saha” isimli mahalde Berizadelerin arazisini iki bin
lira karşılığı satın alarak bunun üzerine inşa etmek istediği Ribat'ın vakfedilmesine,21 ve bu Ribat’ın vakıf ve
tesciline onay verilmiştir.22
Tanca’dan, 1891 yılının Mart ayında alınan bir habere göre Mevlay Abdülaziz’in kız kardeşi ve birçok
maiyetinin hac için Hicaza gideceği ve Hicaz’ın önde gelenlerine verilmek üzere birçok hediyeler, 5000 çuval
buğday ve hayli miktar para ve silah getirileceği Fas gazetelerinde yazılmıştır. Bu tarihlerde Osmanlı
devletinin Arap vilayetlerinde milliyetçi fikirlerin baş göstermesinden dolayı bu haberler Osmanlı devletinde
endişeye neden olmuş, bu kadar hediye ve silah getirilmesinin siyasi bir sebebe dayandığından şüphe
edilmiştir. Fas emir’i Mevlay Abdülaziz’in de daha önce de Hicazdan arazi satın almak istemesi bu şüpheyi
arttırmıştır. Fas emir’inin bazı ecnebi devletlerin teşvikiyle böyle bir düşünceye girmiş olabileceğinden şüphe

Lebib Y., Müzeyyin M. (1982). El-Alakat el-Mağribiye el-Mısriyye Munzu Matla el-Usır el-Hadise Hatta Aam 1912, Dar el-Neşr
el-Mağribiye, Darülbeyza, s.104
17
Lebib Y., a.g.e., s.105
18
BOA, DH.MKT., D.1766, G.12
19
BOA, İ.DH., D.1194, G.93421
20
BOA, Y.PRK.BŞK., D.17, G.87/1-6
21
BOA, Y.A.HUS., D.266, G.130/1-5
22
BOA, DH.MKT., D.2018, G.22
16
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duyulmuş ve konunun etraflıca araştırılması istenmiştir.23 Yapılan tahkikat neticesinde haber verilen
miktarların abartılı olduğu ve silah getirilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.
Malta baş şehbenderliğinden 21 Mart 1906 tarihinde gönderilen yazıda Fas halkından olan ve yardıma muhtaç
olan hacılara yardımda bulunulup bulunulamayacağı sorulmuştur. Bundan önce hacılar için şehbenderlik
bütçesinden yardımlar yapıldığı da ifade edilmiştir. Verilen cevapta Osmanlı vatandaşı olmayan hacılara
yardım yapılmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir. Şehbenderlik tarafından aynı konuda gönderilen yazıda
hacılara yardım etmenin halifenin asli görevleri arasında olduğu hatırlatması yapılarak durumun bir daha
maliye nezaretinden sorulması talep edilmiştir.24
Osmanlı devletinin hacılarla ilgili en çok meşgul olduğu konulardan birinin de Fas’lı hacıların yaşadığı
ekonomik sorunlar olduğunu belirtmiştik. 1899 yılında Fas ahalisinden ve fukara-i İslamiye’den iki yüz elli
beş kişi memleketlerine gitmek üzere Trablusgarb'e gelmişler, paraları ve yiyecekleri kalmadığı için bunların
memleketlerine dönmelerini sağlamak amacıyla belediye sandığından 7535 kuruş ödeme yapılıp
memleketlerine gönderilmişlerdir.25
II. Abdülhamid’in İslam birliği politikasını uyguladığı ve haccın İslam birliği ve sömürgecilik karşıtı fikirlerin
yayıldığı yer olması sebebi ile Fransa, hac ibadetini yerine getirip ülkelerine dönmeye çalışan Fas’lılara her
türlü zorluğu çıkarmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunmuştur. 1899 senesinde hac farizasını tamamlayan
hacıları taşıyan Abdülkadir isimli Osmanlı gemisi, içinde 200 kadar Faslı ve 400 kadar Trabluslu hacı olduğu
halde karantina sebebiyle 12 gün bekletildiği esnada Fas tarafından Cidde karantina idaresine gelen telgrafta
Fas hacılarının Fas’a kabul edilmeyeceği beyan edilmiş ve Fas’lı hacıların Trablusgarp’te indirilmelerine
karar verilmiştir. Ancak gelen diğer bir telgrafta karantina sürecinin sonunda Fas’lı hacıların Trablusgarp’te
de 12 gün boyunca karantina süresi dolmadan inmelerine izin verilmeyince yolcuların gemide isyan
çıkarmaya teşebbüs ettikleri ve geminin kaptanını Fas’a doğru hareket etmeye zorlamaları üzerine, kaptan
yolcuları alarak Tanca’ya doğru hareket etmiştir. Bu sırada hacıları taşıyan Abdülkadir isimli vapurun Fas
sularında bulunduğu sürece Almanya tarafından himaye edilmesi Alman hariciye nezaretinden talep edilmiş
ve bu talep Almanya tarafından kabul edilmiştir.26
Aynı olayla ilgili olarak Fas’ta yaşayan bir Osmanlı vatandaşı olan Doktor Ahmet Yemeni hariciye nezaretine
gönderdiği layihada, Fas’lı hacıların karşılaştıkları müşkülatın sebebini ve Fas’a nasıl vardıklarını şöyle izah
etmiştir; İki üç sene önce Mekke ve Abdülkadir isimli Osmanlı vapurları padişahın emriyle Fas hacılarını
ücretsiz olarak Tanca’ya kadar getirmişlerdir. Ancak başta Fransa olmak üzere yabancı devletlerin
23

BOA, İ.DH., D.1223, G.95718
BOA, HR.HMŞ.İO., D.72, G.36
25
BOA, DH. MKT., D.1500, G.100
26
BOA, BEO, D.1348, G.101078/1-10
24
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konsolosları hacıların indirilmesini engellemeye çalışmışlarsa da adı geçen gemilerin kaptanlarının cesaretleri
sayesinde geceleyin gemilerin sandallarıyla hacılar karaya çıkarılmıştır27
Her ne kadar bu tür zorluklarla karşılaşılmış olsa da hem güvenli hem de ekonomik olmasından dolayı Faslı
hacılar deniz yolunu kullanarak ülkelerine dönmeye devam etmişlerdir. Aynı şekilde hac dönüşü ekonomik
sıkıntılara maruz kalan hacılar ücretsiz olarak memleketlerine gönderilmişlerdir. 1902 yılında fakir
olmalarından dolayı yol parası olmayan Fas’lı hacıların İzmir yoluyla memleketlerine gitmek istemelerinden
dolayı bunların ücretsiz olarak gemilere bindirilmesi için emir verilmiştir.28
Sonuç
Sultan II. Abdülhamid tahta çıkışından itibaren hilafet makamını ve İslam birliği politikasını en etkili biçimde
kullanarak sömürgeci devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki etkilerine bertaraf etmeye veya azaltmaya
çalışmıştır. Hilafetin etkin şekilde kullanılmasının neticesinde İslam dünyasının hemen her köşesinde
sömürgeci faaliyetlere karşılık olarak sultan II. Abdülhamid’in çağrıları olumlu karşılık bulmuştur.
Hilafet politikasının bir neticesi olarak İstanbul’un merkez haline gelmesi İslam dünyasının her köşesinden
Müslümanların ya başkente gelerek ya da İstanbul’da hilafet politikasının yayılması ile görevlendirilmiş
şeyhler vasıtası ile bu harekete olumlu karşılık vermesine neden olmuştur. Afrika kıtasından da ciddi şekilde
karşılık bulan hilafet politikasında ise Fas ayrı bir öneme sahip olmuştur. Zira Fas emir’leri de halife sıfatını
taşımalarına karşılık maruz kaldıkları sömürgeci saldırılar nedeniyle iyice pasif hale gelmiş bunun neticesinde
de Fas vatandaşları dahi Osmanlı halifesinin gücüne daha fazla güvenir hale gelmiştir. Osmanlı topraklarına
gelen Fas’lı şeyh ve alimlere yapılan yardımlar halifeliğin etkisinin Fas’a kadar uzanmasını sağladığı gibi
Fas’lı hacılara yapılan yardımlar da halifenin prestijini bu coğrafyada daha da pekiştirmiştir.
KAYNAKÇA
Kitaplar
-Lebib Y., Müzeyyin M. (1982). El-Alakat el-Mağribiye el-Mısriyye Munzu Matla el-Usır el-Hadise Hatta
Aam 1912, Dar el-Neşr el-Mağribiye, Darülbeyza
Tezler
-Bektaş A., (2017). Sultan II. Abdülhamid’in Kuzey Afrika Siyasetinde Tarikatlerin Rolü, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA) Belgeleri
27
28

BOA, Y.MTV., D.210, G.24
BOA, DH.MKT., D.2589, G.11

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--301--

21- 22/02/2022

-Sadaret, Nezaret ve Devair Evrakı (A.}MKT.NZD), D.55, G.17/ D.303, G.91
-Sadaret, Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM.), D.444, D.21
-Bab-ı Ali Evrak Odası, (BEO), D.412, G.30826/ D.518, G.38841/1-3 /D.1052, G.78882/ D.1348,
G.101078/1-10
-Dahiliye, Mektubi Kalemi, (DH.MKT.) D.189, G.78 /D.1766, G.12 / D.1327, G.31 / D.2018, G.22 /D.1500,
G.100 /D.2589, G.11 /D.2331, G.25 /D.2030, G.52
-Hariciye Nezareti, İstişare Odası (HR.HMŞ.İŞO.), D.72, G.36
- İrade, Dahiliye (İ.DH.), D.819, G.66061-2 / D.1194, G.93421 /D.1223, G.95718/ D.9, G.433
- Yıldız, Hususi Maruzat, (Y.A.HUS.), D.219, G.65/ D.266, G.130/1-5
- Yıldız, Mütenevvi Maruzat, (Y.MTV.), D.210, G.24
- Yıldız, Başkitabet Dairesi Maruzatı (Y.PRK.BŞK.), D.17, G.87/1-6

HİCAZ DEMİRYOLLARI İÇİN FAS’TA YARDIM TOPLANMASI
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--302--

21- 22/02/2022

Dr. Gökhan YEŞİLMEN
ORCID: 0000-0003-0868-0330

ÖZET
Sultan II. Abdülhamid tarafından 1900 yılında inşasına başlanan, Şam ile Mekke arasındaki 40 günlük yolu 3
güne indiren Hicaz demiryolları projesi dönemin en önemli projelerinden biri olmuştur. Siyasi, askeri,
ekonomik ve dini amaçları kapsayan bir proje olmasına rağmen özellikle hac seyahatlerine sağlayacağı
ekonomik ve güvenlik kolaylıkları nedeniyle dini yönü daha ziyade ön plana çıkmıştır. İslam âleminin her
köşesinden bu projeye maddi katkılar sağlanmıştır. Aynı şekilde Fas ülkesinden de önemli katkılar gelmiştir.
Fas emir’inin kendisi de halife sıfatını taşıdığı için bu önemli projeye hem şahsi hazinesinden katkıda
bulunmuş hem de Fas hükümetinin başlattığı kampanyaya öncülük ederek önemli miktarda paraların
toplanarak Osmanlı devletine gönderilmesini sağlamıştır.
Hicaz demiryolu için Fas ülkesinde yardımlar toplanırken gelişen olaylar makalemizin konusunu
oluşturmaktadır. Bu sırada Fas emir’i ve Fas hükümetinin yardım toplama kampanyaları dışında Fas’ta
bulunan Muhammed Sadık Attar el-Şami adlı bir Osmanlı vatandaşı da şahsi olarak bir yardım kampanyası
başlatmıştır. Attar el-Şami’nin topladığı paraları elinde bulundurmasından ve konu ile ilgili Osmanlı hariciye
nezareti ile irtibat kurarak durumu bildirmesinin akabinde Osmanlı devleti tarafından gönderilen memurlar ve
bu memurların konu ile ilgili verdiği bilgiler ve nihayetinde Fas hükümetinin bu paraları Osmanlı devletine
ulaştırması ile ilgili yazışmalar konunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hicaz Demiryolu, Fas, Muhammed Sadık el-Attar
AID COLLECTION IN MOROCCO FOR HIJAZ RAILWAYS
ABSTRACT
Hijaz railways project, whose construction was commenced by Sultan Abdulhamid in 1900, and which
reduced the 40 day journey between Damascus and Mecca to three days, was one of the most significant
projects of the time. Although it was a project, which included political, military, economic and
religiousobjectives, its religious aspect came to the fore more since it provided economic and security
facilities especially for pilgrimage journeys. Financial contributions were provided for this project from every
corner of Islamic world. In the same way, Morocco sent significant contributions to the project. Since the
emir of Morocco had the title of caliph, he contributed to this project not only from his personal treasury but
also by pioneering the campaign started by Moroccan government, through which an important deal of money
collected and sent to Ottoman state.
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What makes the subject of our study is the events that developed while aids were being collected for Hijaz
railways in the land of Morocco. Meanwhile, apart from the campaigns of Morocco emir and government, an
Ottoman citizen, Muhammed Sadık Attar al-Shami, who was living in Morocco then, also started an aid
campaign. In this study, the correspondences about the money that Attar al-Shami collected for the project,
and hiscontact with ministry of foreign office about the issue, and his giving them information about the
campaign, and officials’ being sent by Ottoman State, andfinally the officials’ and Moroccan government’s
delivering the money to Ottoman State have been great contributions in comprehending the issue.
Key Words: Hijaz Railway, Morocco, Muhammed Sadık al-Attar.
Giriş1
Hicaz Demiryolu, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa
ettirilen, Osmanlı imparatorluğunun İstanbul’dan başlayan ve demiryollarını kutsal topraklara ulaştırmaya
çalışan bölümüne verilen addır.
Bu demiryolunun yapımına bizzat sultan II. Abdülhamid’in öncülük etmesinden dolayı devlet kademesindeki
herkes iştirak etmiş ve inşaat için gerekli finansmanın sağlanması için büyük bağış kampanyaları
düzenlenmiştir. Bu kampanyalara tüm dünya Müslümanları da ilgi gösterince inşaatın finansman sıkıntısı
ortadan kalkmıştır. Daha çok Türk ve Müslüman mühendis ve işçiler tarafından inşaatın yapılması ve
sürdürülmesine büyük ehemmiyet verilmiştir.2
Hicaz demiryolunun yapılmasındaki sebeplerin başında askeri, siyasi ve dini amaçlar gelmekteydi. Her
şeyden önce demiryolu bölgeye asker sevkini hızlandıracağından, muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan vuku
bulacak saldırılara karşı savunma rolü üstlenecekti. Şüphesiz Osmanlı devletinin askeri etkinliğinin artması
siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesine yardım edecekti. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil normal
zamanlarda da Hicaz ile Yemen’e asker ve mühimmat sevkiyatı demiryolu ile yapılacak, böylece Süveyş
Kanalı’na duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda projenin askeri ve
siyasi yönünden ziyade dini amacı ön plana çıkarılıyordu. Hicaz hattı büyük zahmet ve meşakkatlerle
yapılabilen hac yolculuğunu kolaylaştırarak, büyük bir dini hizmete vesile olacaktı: çünkü Suriye’den
Medine’ye yaklaşık elli gün süren ve bedevilerin saldırıları sebebi ile tehlikeli olan yolculuk beş güne
inecekti. Üstelik demiryolu, hacıların gidiş geliş masraflarını çok azaltacak bu da hacıların sayılarını
arttıracaktı. Proje aynı zamanda II. Abdülhamid’in İslam alemindeki itibar ve nüfuzunu kuvvetlendirecek,

Bu makale 2020 yılında, Beşinci Muhammed Üniversitesi, Beşeri Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünde kabul edilen
“19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Fas İlişkileri” başlıklı doktora tez çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
2
Top, Mehmet, “Hicaz Demiryolu VeÜrdündeki Osmanlı Dönemi Tren İstasyonları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı, Yıl 2016, Sayı: Özel Sayı, s.137
1
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Müslümanların ortak bir eser ve amaç etrafında dayanışmasını sağlayacaktı. 3
1.Hicaz Demiryoluna Yardım Talebi İçin Fas’a Memur Gönderilmesi
Hicaz demiryollarının yapımı için İslam dünyasının her tarafından gelen yardımlar gibi Fas devletinden de
çok ciddi yardımlar gönderilmiştir. Burada önemli olan bir diğer husus ta Fas emir’inin Fas’ta toplanan bu
yardıma öncülük etmesidir. Hicaz valisi kanalıyla diğer İslam ülkelerine olduğu gibi Fas emir’ine de Hicaz
demiryollarının yapımında kullanılmak üzere yardım toplama maksadıyla 1901 yılında Mehmed Mesut
Efendi4 memur olarak gönderilmiştir. Fas’a gönderilen memurların verdiği bilgiye göre Fas emir’inin 8800
küsür Napolyon altınını doğrudan göndereceği bilgisi alınmıştır.5
Bununla birlikte İslam aleminin her tarafında geniş yankı bulmuş olan Hicaz demiryollarının yapımı için
yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Fas’ta da yardımlar toplanmaya
başlamış, bu yardımların önemli bir kısmı Fas sultanının kendi bütçesinden, yine önemli bir kısmı Fas
hükümetinin organize ettiği yardım kampanyalarından toplanmıştır. Bunların haricinde Fas’ta bulunan bir
Osmanlı vatandaşı da kendi insiyatifi ile Hicaz demiryolları için yardım toplamıştır.
2. Muhammed Sadık Attar El-Şami’nin İane Parası Toplaması
Bu sırada Fas vezaret katiplerinden Muhammed Sadık Attar el-Şami isimli aslen Osmanlı vatandaşı olan bir
şahıs tarafından 1900 yılının Kasım ayında gönderilen bir mektupta, kendisinin burada Hicaz demiryolu için
yardım toplamayı halifeye hizmet için kendine görev bellediğini ve bu maksatla Fas halkını teşvik ettiğini,
ancak halkın kendisine güven duyması ve Avrupalı devletlerin konsolosları tarafından kendisine fenalık
yapılacağından korku duyması yüzünden kendisine resmi bir görev verilmesini talep etmiştir.6
Her ne kadar kendisine talep ettiği resmi görev verilmemiş ise de Attar el-Şami bu yardım paralarını
toplamaya devam etmiş ve elde ettiği dört bin frank ve yüz İngiliz lirasının Osmanlı devletine teslimi için,
hariciye nezaretine yazdığı dilekçede kendisinin bu hizmetine karşılık bir nişan verilmesi talebinde
bulunmuştur. Hariciye nezareti tarafından bu talebe verilen cevapta Hicaz demiryolu iane komisyonuna bilgi
verilip paranın komisyona teslim edileceği ve Attar eş-Şami’ye bir nişan verilmesinin kararlaştırıldığı
bildirilmiştir. 7
Bununla yetinmeyen Attar el-Şami demiryolu ianesi toplamak için Afrika kıtasını dolaşma niyetinden
Gülsoy, Ufuk, Ochsenwald, William, “Hicaz Demiryolu”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDV), İstanbul, 1998,
C.17, s.441
4
BOA, ML.EEM. D.433 G.29
5
BOA, Y.PRK.UM., D.54, G.67
6
BOA, HR. MTV. D.694 G43
7
BOA, İ.TAL. D.230 G.12
3
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bahsederek, Afrikalı milletlerin nazarında meşruiyet kazanmak amacıyla kendisine ayrıca bir nişan
verilmesini talep etmiştir. Osmanlı devleti tarafından gönderilen bir tabib’in iane miktarlarını soruşturduğunu
mahalli memurlardan haber aldığını ifade eden Attar el-Şami kendisi hakkında Şeyh Ebulhuda ve İzzet
Bey’den malumat alınabileceğini bildirmiştir. 8
Attar el-Şami’nin bahsettiği tabip ise Osmanlı devleti tarafından bu yardım paralarını teslim almak için 26
Kasım 1900 tarihinde Fas’a gönderilen Tabip Ahmed Yemeni ve Debbağ Efendi adlı iki kişiden biridir.
Gönderilen bu görevli kişiler hakkında kendisine bilgi verilmemiş olacak ki Attar el-Şami hariciye nezaretine
gönderdiği yazıda İstanbul’a gelerek yardım paralarını bizzat teslim etmek için izin istemiştir. Kendisine bu
izin verilmiş lakin Attar el-Şami bir görev için Merakeş şehrinden ayrıldığı için Osmanlı devletinden gelen
belgenin henüz eline ulaştığını ve Hicaz demiryolu için topladığı yüz İngiliz lirası ve frankları bankalardan
biri yada gönderilecek bir adam eliyle yalında maliye nezaretine teslim edeceğini bildirmiştir. Kendisinin iki
devlet arasında iyi ilişkiler kurma gayretinde olduğunu, İngiltere ve Fransa devletlerinin onun bu çabalarından
rahatsız olduğunu da ifade etmiştir.9
Hemen akabinde Attar el-Şami, hariciye nezaretine gönderdiği yazıda Hicaz demiryolu için toplanan paraları
en kısa zamanda maliye nezaretine teslim edeceğini ifade ettikten sonra Osmanlı hükümeti tarafından,
toplanan bu yardım paralarının denetimi için bir memurun gönderildiği haberini aldığını, ve bu kişinin her
yerde yardım toplandığı konusunun açıkça konuşmasını çok tehlikeli bulduğunu ifade etmiştir. Zira Fas’ta
insanların gasp edilmekten korktukları için paralarını sakladıklarını kendisine verilen yardım paralarının da
gizlice toplandığını söylemiştir. Hatta İngiliz ve Fransızların bu yardımın toplanmasından rahatsız
olmalarından dolayı bu yardım toplama işi daha zor bir hale gelmektedir. Osmanlı devleti tarafından bir
adamın bu işle görevlendirilmesinden rahatsızlık duyan Attar el-şami, kendisinin hiçbir zaman yolsuzluk
yapmadığını ifade etmekle beraber aile künyesinden bahsederek kendisinin Muhammed bin Sadık bin Selim
el-Attar el-Şami olduğunu aynı zamanda Kadiriye ve Ticaniye tarikatlarının şeyhlerince tanınan biri olduğunu
yazmıştır.10
Bu yazışmalardan birkaç ay sonra Tabip Ahmed Yemeni ve Sadık el Attar hariciye nezaretine beraber
yazdıkları bir mektupla Hicaz demiryolları için Fas’ta toplanan yardım paraları hakkında bilgi vermişlerdir.
Bu bilgilere göre, daha önce Fas ta, Hicaz demiryolu için toplanan yardımın miktarı yüz bin riyal’dir.
Mektupta ayrıca Fas hariciye nazırının bu toplanan ianenin İstanbul’a gönderilmesine itiraz ettiğini,
demiryolu inşaatının gerçek olmadığını iddia ederek iddiasının ispatı için Mısır'da yayınlanan Mukattam
gazetesinin birkaç nüshasını Fas emir’ine delil olarak göstermeye çalıştığı bilgisi verilmiştir. Buna rağmen
8

BOA, Y.MTV. D.212 G.118-5
BOA, Y.MTV. D.209 G.165-2
10
BOA, Y.MTV. D.212 G.25-2
9
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Fas emir’i bu parayı İstanbul’a göndermekte ısrar etmiş ve elli bin riyalin Fransız bankası vasıtasıyla
doğrudan doğruya Tevfik Paşa'ya teslim edilmesine karar vermişlerdir. Yine aynı mektupta Hicaz demiryolu
için toplanan yardım paralarını teslim almak için Fas’a geleceği duyulan Osmanlı heyetinden, çoğu devlet
adamı memnun olduğu halde bakanların hiç hoşnut olmadıkları da ifade edilmiştir. 11
Fas halkından topladığı yardım paralarını kendi tasarrufunda tutmakta ısrarlı olduğu anlaşılan Attar el-şami,
hariciye nezaretine gönderdiği 10 şubat 1901 tarihli dilekçede Fas’ta Hicaz demiryolu için topladığı yardım
paralarını Madrid sefirine elden teslim etme isteğinde bulunmuştur. Zira Tanca şehrinde bulunan tek banka
İngiliz bankasıdır ve İngilizler Hicaz demiryolu için toplanan yardımlardan rahatsız olmakta ve bu paranın
bankaya yatırılmasını engellemekle beraber Fas hükümetini de Attar el-Şami’nin Osmanlı ajanı olduğuna dair
ikna etmeye çalışmaktadırlar. Bu sebepler ile hem kendisinin himaye altında olması hem de yardım paralarını
teslim etmek için Madrid sefaretine emir verilmesini talep etmiştir. Attar el-Şami Hicaz demiryolu için
yardım toplamak maksadıyla Fas’ın iç taraflarına seyahat etmek niyetinde olduğunu ancak can ve mal
emniyetinin sağlanması için Madrid sefaretinin himayesi ile beraber kendisine uygun bir Osmanlı nişanı
verilmesini talep etmiştir.12
Osmanlı harciye nezareti tarafından Attar el-Şami ye paraları Madrid sefaretine teslim etmesi için izin
verildikten bir müddet sonra Madrid sefaretine Attar el-Şami’nin Hicaz demiryolu için toplanan paraları
teslim edip etmediği sorulmuş, Madrid sefareti ise cevap olarak Attar el-Şami tarafından hiçbir paranın teslim
edilmediğini lakin bu şahıs tarafından Madrid sefaretine gönderilen bir mektupta hariciye nezaretinden
Madrid sefareti ile hususi görüşmeler yapmak için izin istediğini ve şayet bu izin verilir ise Madrid’e
geleceğini bildirdiği bilgisi verilmiştir.13
Attar el-Şami 24 Şubat 1901 yılında gönderdiği mektupta ise Hicaz demiryolları için topladığı yardımlardan
dolayı İngilizlerin nefretini üzerine çektiğini ve İngilizlerin Fas’taki aleyhte propagandaları yüzünden
Fas’lıların kendisine düşmanlık edebileceğinden endişe ettiğini bildirmiştir. Ayrıca güvenli bir şekilde yardım
toplamaya devam edebilmek ve de Fas’ta bulunan Osmanlı vatandaşlarının hukukunu korumak için kendisine
memuriyet verilmesini talep ettiği gibi, gerekirse 30.000 riyallik malını Osmanlı devletine verebileceğini eğer
bunlar olmayacak ise başka bir devletin tabiiyetine girmek için müracaat edeceğini yazmıştır.14
Paraların teslimi konusundaki uzun yazışmalara rağmen telimi gerçekleşmemiş, hemen ardından Attar elŞami’nin ısrarlı taleplerinden sonra 7 ekim 1901 tarihinde verilen izin ile İstanbul’a gelmesine müsaade
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edilmiştir. Lakin İstanbul’a geldiği halde paraları teslim edip etmediğine dair bir bilgi yoktur. 15 Sonrasında
İstanbul’dan ayrılarak tekrar Fas’a dönen Attar el-Şami’nin sahtekar biri olduğu ve yakalanarak Osmanlı
devletine gönderilmesi için hariciye nezareti tarafından Fas hükümetine bir mektup gönderilmiştir.16
3-Fas Emir’i Tarafından Gönderilen Yardımlar
Hicaz demiryolu yapımına yardım için toplanan bu paraları takip etmek üzere Medine ahalisinden Debbağ
Efendi ve Elhac Ebu Talib adlı kişiler gönderilmişti. Elhac Ebu Talib, İstanbul’a gönderdiği mektupta Fas
hariciye nazırı Muhammed el-Tarris ve kendisinin çabalarıyla 50.000 dolar yardım toplandığını ve bu
paraların ne şekilde gönderilmesi gerektiği hakkında bilgi istemiştir. Elhac Ebu Talib, kendisinin Tanca’ya
geldiğinden beri, toplanan bu paraların Debbağ Efendi’ye verileceği şayiasının yayılmış olduğunu ancak
hariciye nazırı Muhammed el-Tarris’in, daha önceden karşılaşmış oldukları Sadık el Attar olayından beri bu
konuda çok dikkatli davrandığını ifade ettikten sonra, eğer kendisine müsaade edilirse bu paraları kendisi
teslim alıp İstanbul’a ulaştıracağını yazmıştır. 17Ancak Muhammed el-Tarris bu paraları Kredi Lion bankasına
yatırarak çekleri de Osmanlı devletine göndermiştir. Osmanlı hükümeti de bu çeklerin ulaştığına dair Fas
hariciye nezaretine bilgi vermiştir.18 Sadrazam tarafından verilen diğer bir emirde Fas emir’i tarafından
gönderilen poliçelerin kredi Lion bankasından tahsil edilip makbuzlarının Fas hükümetine gönderilmesi ve
paraların demiryolu iane sandığına teslim edilmesi emir verilmiştir. 19
Aynı konuda Fas veziri Muhammed el-Tarris tarafından sadrazama 1903’te gönderilen mektupta, Fas emir'i
Mevlay Abdülaziz tarafından 50.000 aziziye dirhemi gönderileceği belirtilmiştir. Bu paranın Frank cinsinden
değeri 184.601 Frank’a tekabül ettiği ve Fransa’daki çeşitli bankalar vasıtasıyla ayrı ayrı poliçeler halinde
gönderildiği ifade edilerek bu bankaların isim listeleri ve her bankaya yatırılan meblağ listelenerek
gönderilmiştir. Gönderilen bu belgede bu paranın hacıların ulaşımında büyük bir kolaylık sağlama hedefi ile
yapılan demiryoluna katkı sağlamak amacı ile dini bir hizmet olarak yapıldığı ifade edilmiştir. 20
Sonuç
Sultan II. Abdülhamit tarafından başlatılan Hicaz demiryolu projesi tüm İslam dünyasından olduğu gibi Fas
devletinden de çok ciddi biçimde olumlu karşılık görmüştür. Hatta birçok İslam milletinden farklı olarak hem
Fas emir’i ve hem de Fas hükümeti tarafından destek verilmiştir. Fas’ın coğrafi olarak İstanbul’dan uzak
olması nedeniyle diğer diplomatik ilişkiler gibi Hicaz demiryolları için yardımların toplanması konusunda da
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sorunlar yaşanmıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere Fas hükümetinde görevli olan bir Osmanlı vatandaşının
kendi insiyatifi ile başlattığı bağımsız yardım kampanyası bir oldu bitti şeklinde gelişmiş ve Osmanlı
hükümeti tarafından kabul edilmek zorunda kalmıştır. Yine bu oldu bitti karşısında gelişen olayı denetlemek
için memurlar gönderilmek zorunda kalınmıştır.
Belgeler incelendiğinde Fas emir’i ve hükümeti tarafından toplanan yardımlar sorunsuz bir şekilde Osmanlı
hükümetine ulaştırıldığı halde Attar el-Şami’nin topladığı paraların teslim alınması konusunda sıkıntı
yaşandığı hatta gönderilen diğer memurların da Fas halkından toplanan bu paraları kendi ellerinde tutmaya
gayret gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu da başta Attar el-Şami ve diğer gönderilen memurların bu paralardan
farklı şekillerde istifade etme amacında oldukları intibasını uyandırmaktadır. Bütün bu sorunların ortaya
çıkmasındaki asıl sebep ise Osmanlı devletinin Fas’ta hem Osmanlı vatandaşlarıyla hem de Fas hükümeti ile
doğrudan irtibat kurarak olaylara yerinde ve zamanında müdahale edecek bir elçiliğinin olmamasıdır.
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Neuromarketing is increasingly being used to supplement traditional marketing and has been the subject of
some controversy over its ability to influence consumers on a subconcious level. The gap between basic
research and applications remains to be bridged, and currently it is typically utilized for backward-inference,
confirming good marketing practices, and providing broad guidelines such as for the design of online content
to improve its attractiveness to consumers. We carry out a simple online survey to test the effectiveness of
broad neuromarketing insights in Turkey as well as to estimate the reliability of our results. We primarily use
pairs of images of comparable, professionally-designed, homepages where one item in each pair was
identified by an expert as utilizing specific neuromarketing-based insights. We use quantitative methods to
determine which image of the pair is more likely to be selected, controlling for factors such as age and order
of viewing. Results suggest that while individuals overwhelmingly identify the same issues, viz., trust, colors
and layout as reasons they would have agreed to purchase goods from particular websites, there could be
greater variation in individuals' specific preferences in terms of these factors when presented with
comparisons. The probability of selecting a particular image from a pair also depends on whether the image is
shown first or second, and the extent of preference for the neuromarketing-based image decreases for
respondents over 46 years of age. In spite of these variations, results confirm that broad neuromarketing
insights lead to a positive response overall. Five out of six cases demonstrate a statitistically significant
preference for the image identified as having neuromarketing features while in one case the preference order
is reversed. Online marketplaces designed for quick comparions between products and features are becoming
increasingly prevelant. Such sites severely limit the ability of manufacturers and sellers to control content,
layout and list-order. Our results suggest such constraints may diminish potential benefits of neuromarketing
at the very point consumers make purchasing decisions. The implication is that companies need to focus on
how neuromarketing could help them build a trusted brand that satisfies both the rational and the emotional
aspects of purchasing decisions, rather than seek a buy button.
Keywords: neuromarketing; online marketplaces; internet marketing; survey; proportion tests; logit
regressions; linear regressions; multinomial logit regressions.
1. Introduction
Predictive models based on neuromarketing are still in the development phase and research has thus far
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mainly been able to validate known good marketing practices (Spence, 2019). This does not necessarily imply
neuromarketing is superfluous. It could be viewed as preliminary validation for its underlying assumption that
good marketing practices can elicit measurable physiological responses in individuals, even as literature has
emphasized that the gap between basic consumer neuroscience research and its applications to
neuromarketing remains to be bridged (e.g., Darazs and Saivoicova, 2019; Ramsoy, 2019; Spence, 2019).
Research has begun to consider applications to specific areas such as banking services (Tichindelean and
Tichindelean, 2019), mobile carriers (Boz and Koc, 2019), internal marketing applications (Grajdieru, 2017),
selecting best places to live (Kaklauskas et al., 2019), up-selling (Anghel, 2019) and customer service
(Calvert et al, 2019). Studies have also yielded general guidelines for applications, such as use of eye tracking
and pupil-dilation to help improve the design of websites and email advertising (Madlenak and Kianickova,
2016; Harrell, 2019; Singh, 2020). Krajina (2016) suggests using the theory of selective attention to enable
the web interface to deliver information in line with customer preferences and Adhami (2013) reports that
limited space in mobile devices requires an emphasis on images and price, and not on detailed description of
products. Such guidelines are important given the trend towards online resources for obtaining information
and for making purchases.
Online marketplaces hosting multiple sellers on a common platform are increasingly being used by consumers
for purchasing a variety of products. Sellers are restricted to a common, typically utilitarian, format designed
to facilitate quick comparison with other similar offerings with limited control over layout, image-size and
placement. Singh (2020) finds emotions of subjects on such sites to be mostly neutral, suggesting lack of
prolonged engagement with the content on the page. Results are displayed based on customer searches,
filtered and ordered by customer preferences such as price and delivery terms; and typically appear in listformat along with thumbnail images, a summary of feedback from prior customers, and suggestions for
similar products away from the main results. Customers can use a variety of devices to access the sites,
implying a range of form factors. Increasingly there are sites that search across marketplaces and provide a
summary list of all such results to users. We investigate whether general neuromarketing principles, such as
for site design and layout, can provide measurable selection preference for online commerce; and what, if any,
role neuromarketing could play for manufacturers and sellers in the context of online marketplaces. This is
especially so as some researchers argue that the timing of neuromarketing stimuli in relation to the time the
actual purchasing decision is made could be critical (e.g., Ice, 2019).
2. Background
The rapid development of neuromarketing has already led to the need to give some consideration to its
definition (Oliveira and Giraldi, 2017) who discuss several definitions. While its novelty is tied to brain
imaging, as a broad operational definition of the process we could propose "Inferring the psychological
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reactions of individuals from measurements of their physiological responses to marketing stimuli, with a view
to improving the efficacy of marketing". The basic steps of the process can then be depicted as in Figure 1.
A company starts with an existing product and its marketing strategy, and conducts tests wherein the
physiological response of subjects is measured by one or more of the many means available: from eye-focus
and facial expressions to EEG and fMRI (e.g., Stanton et al., 2017; Kovel, 2019). These physiological
measurements are then translated into psychological responses. The validity of the translation could be
verified by use of additional surveys that ask the users to provide verbalized descriptions of their
psychological responses. If the results are not satisfactory, an iterative process could be used to redesign the
product or marketing strategy and the steps could be repeated until the desired response is attained. Such
results need to be extrapolated to predict how the population at large would be expected to react to the product
and the marketing strategy. When predictions suggest a satisfactory outcome, the product can be released
utilizing the marketing strategy developed and the final test would be whether real-life consumer response in
the markets is satisfactory. Both success and failure should provide feedback for ascertaining the usefulness of
the procedures used at various steps and to see if they need to be modified. As greater experience is gained,
the steps can be refined in terms of the most appropriate equipment and methodology; improved rules of
inference; better validation techniques with appropriate surveys; better generalization of results from test
samples to the population; and finally better design guidelines so that the product and the marketing material
can be better designed to meet user needs and elicit the desired response from the very start.
Each step is complex and requires its own assumptions and models. A wide range of instruments are available
for measuring a variety of responses (e.g., Klincekova, 2016; Glova and Mudryk, 2020), and while functional
magnetic resonance imaging may be the dominant means, it has its disadvantages as well (Lee et al., 2017).
Venkatraman et al. (2015) suggest traditional means such as self-reporting to provide the greatest benefit, with
fMRI being the only methodology adding significant explanatory power to this baseline. Informal opinion
such as that reported in Ice (2019) suggests only MRI can almost approach the accuracy of accuratelydesigned questionnaires, albeit at much higher cost, and that other techniques typically undershoot
questionnaires by 30-70% in terms of accuracy and insight. Cakir et al. (2018) suggest that functional nearinfrared spectroscopy provides results consistent with fMRI and could be a cheaper and portable alternative
that would also make it possible to extend their investigations to more complex real-life shopping scenarios.
Techniques such as eye-tracking can provide useful information, such as the fact that individuals pay more
attention to the price as against the product itself when considering green products, suggesting large price
differentials for green products might be detrimental to sales (Mansor and Isa, 2018), but are not always an
indication of attention as the gorilla-suit test suggests (Ice, 2019). As per eye-tracking results, 100% of the
subjects viewed the person in the gorilla suit walk by beating his chest, while they were engaged in the task of
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counting how many times a ball was passed between two players, but they seldom noticed it.
Ciprial-Marcel et al. (2009) point out the difficulty in observing brain processes, and decoding such
information even if available, and suggest six broad human features that could be used as strong "buy
buttons". Lee et al. (2017)'s review of literature suggests the brain's spontaneous activity interacts with the
reactionary response to external stimuli in complex ways and may be associated with decision-making in a
retail product choice context, an issue often ignored in event-based studies. Reactive measurement techniques
are also susceptible to small changes in the environment, and furthermore neuroscience suggests the results of
measurements indicate correlation but not necessarily causation (Ice, 2018). Forward inference being too
difficult, studies tend to focus on backward-inference which is unsuitable for deduction: findings of people
literally loving their iPhone being a well-known example of the fallacy (Lee et al., 2017). On the commercial
side, Varan et al. (2015) find that vendors frequently based their interpretation on subjective factors, had
widely varying definitions for their measures, and did not provide consistent assessments for commercials
implying no common truth or scientific reality across the various methodologies. Issues such uncertainty in
metrics and interpretation persist, reducing the scientific credibility of claims of efficacy (Ramsoy, 2019). To
some extent the popularity of neuromarketing could even be ascribed to the impact of colored brain images,
even on scientific audiences, and inclusion of such images in a proposal could perhaps sway management
decision towards such investigations as opposed to traditional techniques (Spence, 2019).
Literature suggests the small sample sizes typical of neuromarketing studies to not be an issue, however
testing has typically been based on western societies, primarily undergraduate psychology students, which
may not be representative of the population at large (Spence, 2019). Different brains also work differently so
such techniques may not always provide insight into specific cases after averaging over multiple subjects (Ice,
2019). Cakir et al. (2018) found two sub-groups for their test subjects, those who treated the amount up to
which they would be reimbursed as a hard limit for purchases, and those who did not, and that incorporating
the additional information about the subgroups could increase decoding accuracy from 71% to 85%. Gani et
al. (2018), in their study in Bangladesh, cite literature that there is lack of awareness of the technique in
emerging markets and thus lack of trust in it, and report that this made it difficult to even elicit responses to
their survey. They also found that educational status was a significant factor in increasing positive attitudes
towards neuromarketing, both amongst customers and marketers, while Eser et al. (2011) found marketing
academics in Turkey to be somewhat less positive about neuromarketing than marketing professionals and
neurologists.
There also remains the issue of extrapolating results obtained in laboratory conditions, with subjects hookedup to measuring equipment, to real-life scenarios. Lack of reliability of surveys is a central argument for the
need for neuromarketing and auxiliary surveys may not necessarily be helpful as people do not accurately
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report what they feel (Adhami, 2013).
Existing good practices, developed over years, may have helped establish brand characteristics which may be
difficult to modify and such attempts could even be counterproductive. New Coke would be a classic
example. Using a product while knowing it is a strong brand generates responses in different parts of the
brain, as compared to using the same product without being aware of the brand (Morin, 2011). Stokes (2015)
suggests positive brand associations override the basic pleasure response and products should conform to the
brand image. Adhami (2013) found brand association to be important in apps, and that individuals expect the
same brand experience across all platforms. In some cases neuromarketing may help with a conscious
decision to change brand image, such as for the family-sized Mini (Summer, 2017). On the other hand Turkish
consumers are willing to change their carriers if they came across an attractive offer, even if they are satisfied
with their current service (Boz and Koc, 2019), suggesting the need for different strategies depending on the
services or products being offered.
Finally while neuromarketing aims to capture the subconscious factors related to decision-making, both
rationality and emotions play a part in the final decision. As Page (2012) suggests, we do not put items
randomly in a shopping cart, and several carefully designed surveys and traditional analysis tools have proven
to be highly effective in real-life applications.
The steps from measuring a physiological response under lab conditions to predicting the results obtained in a
real-life scenario are varied and complex. We investigate whether the general considerations for website
design obtained thus far, if implemented, could sway online shoppers' emotions sufficiently to make them
prefer images based on such principles over other professionally-designed sites sans such features, and
whether the trend towards online marketplaces could diminish the efficacy of such techniques.
3. Methodology and Data
We create two surveys with the same 14 questions, with certain differences in the question format as
explained for each question, using elements of main pages of websites or payment pages of shopping
websites. In order to maximize participation which may be an issue in emerging markets (Gani et al., 2018),
the only personal information requested was the age of the individual. An expert decided prior to the survey
whether a particular page or image incorporated elements of neuromarketing design. All sites were
professional and, in the opinion of the expert, extremely well-designed regardless of whether they included
neuromarketing-based features. Since the aim was to discern the effectiveness of neuromarketing principles
towards visual design elements, no pricing information was provided. The surveys were accessible through
Google Forms. An overview of the survey questions, along with the differences between the surveys, is
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provided in Table 1.
3.1 Survey Design
The first question (Q0) asked for the age-range of the participant and was the same for both surveys. It was
used to filter out participants who did not indicate their age or indicated their age as being below 12. The
remaining groups were 13-24, 25-45, 46-60 and 60 and above. There was only one participant in the 60 and
above category and their response was merged with the 46-60 category.
Questions 1 - 6 (Q1-Q6) were designed to have online shoppers indicate their preference for one of two
website images. For the first survey, images that were identified by the expert as incorporating specific
neuromarketing principles were shown as the first image, and corresponding professionally-designed images
without the neuromarketing features were shown second. The order of images were reversed for the second
survey. Questions 1 and 2 focused on eye gaze results. Even though it is considered important to show a
human face, the neuromarketing-based image for Q1 did not show any face and that for Q2 had no human at
all while the images that did not incorporate neuromarketing principles showed more than one human face.
Question 3 was based on colors and the image identified by the expert used soft colors and mentioned the
term "Inner Landscape" while the alternative image had primarily used white and green.
Question 4 had portions of websites for online medical appointments. Both showed cell-phones attached to
stethoscopes showing a doctor on the screen. The one preferred by the neuromarketing expert showed a male
doctor without the face, with the word "Doctor" as the caller-id, simulating a real call. The alternative showed
the face of a smiling female doctor, that could help generate confidence, as a picture covering entire screen. It
also had chemical and medical symbols on a translucent background that could potentially frighten people.
Question 5 compared two organic food websites where one site had a detailed menu with several items, each
represented by a simple picture, while the alternative had only three subdivisions each with a large number
products in the accompanying image. The expert opinion was that too many choices implied by the second
website could lead to Decision Paralysis and the first website based on "Less is More" would be better. The
same principle was key for Question 6 with two informational websites for nature and environment-related
issues, where multiple windows and color transitions in the alternative webpage could potentially cause
confusion.
Question 7 (Q7) asked participants if they preferred numbers or emojis for ranking products. Although
numbers were expected to be clearer, since there were only five emojis and they were color-coded, not much
difference was expected a priori, and thus across tests, even though the order of placement was reversed in
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surveys.
Question 8 (Q8) for Survey 1 showed two professionally-designed airline payment pages, one with three-step
tabs and the other with four, and asked individuals whether they felt having four steps led to time loss. Users
could indicate whether they preferred having everything on the same page; at most 2 or 3 steps; if having 4
steps was okay; or had no problems with even more than 4 steps. In one sense this was to test the "need for
speed". However for Survey 2 the question was asked without the image. This allowed us to observe whether
the presence of a professionally-designed 4-step payment image, for context, made any difference in
participants' responses.
Question 9 (Q9) asked participants if they would shop from a cosmetics and personal hygiene product
website, and if so, in Question 10 (Q10) they were asked for what features on the page they liked. Questions 9
and 10 were identical across the two surveys and thus could indicate the reliability of the surveys after
controlling for any age differences in samples. Similarly question 11 (Q11) asked users if they would shop
from a well-known global e-tailer website that has only recently started to expand its activities in Turkey, and
if so, in Question 12 (Q12) they were asked which features of the page made them like it. Questions 11 and 12
were identical across the two surveys and, again, could indicate the reliability of the surveys.
Question 13 (Q13) asked participants about their inclinations to view the suggestions presented as images at
the bottom of the page before completing their purchase. It could indicate users' fear of missing out, as also
their openness to considering alternatives up until the last moment.
3.2 Sample Size and Age Distribution
Overall 141 online shoppers responded to the first survey and 132 to the second. Individuals who did not
answer a question (2 respondents in Survey 2 did not answer Question 1), did not indicate their age (1 each in
Survey 1 and Survey 2) or indicated their age as being below 12 (1 in Survey 2) were filtered out. The final
dataset contained 140 respondents in Survey 1 and 128 respondents in Survey 2, with a combined sample size
of 268 responses. Age distributions for the surveys are in Table 1, and are similar except for the 46 and above
group where Survey 1 had 21 responses but Survey 2 had only 14.
3.3 Methodology
The surveys were marked Test 0 and Test 1. For analyses we used a dummy variable TEST that takes on a
value 0 for Test 0, and 1 for Test 1. Age information was incorporated in the analyses as two dummy
variables, AGE1 and AGE2, which were 1 only if the age indicated was between 25-45, or 46 and above,
respectively with the group 13-24 being the base case. Interaction dummies TA1 and TA2 were defined as the
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products of TEST and AGE1, and TEST and AGE2, respectively.
For Q1 - Q6, given the binary nature of the response, proportion tests were carried to to discern whether
results supported the hypothesis that images incorporating specific neuromarketing principles would be
preferred by respondents, and also to discern whether the responses differed by the order of placement.
Logistic regressions were used to control for the effects of sample age distributions by using the response to a
question as the dependent variable and TEST along with AGE1, AGE2, TA1 and TA2 as independent dummy
variables. In order to control for the possibility of some individuals being more susceptible to
neuromarketing-based techniques, the regression for question i was rerun with the average of the remaining 5
questions, denoted by Av_i, as an additional independent variable. Finally, to get an overall estimate of the
effectiveness of neuromarketing techniques, individual responses for Q1-Q6 were averaged to obtain a quasicontinuous variable, Average, which was then regressed linearly on the dummy variables and their
interactions using robust error estimation.
Proportion tests and logistic regressions, with TEST, AGE1, AGE2, TA1, TA2 and Average as independent
variables were employed for the binary-response questions 7, 9 and 11. No difference was expected a priori,
based on expert opinion, between the response distributions of the two surveys for Q7. For Questions 9 and 11
there was no difference between the questions between surveys 1 and 2, implying these could be used as an
indication of the reliability of the survey results and analyses.
Responses to Question 8 were analyzed using multinomial logistic regressions treating the outcome as a
categorical variable to confirm the features apparent from the visual representation in histograms and
proportion tests. Responses to Questions 10, 12 and 13 did not warrant detailed analyses.
4. Results
For questions 1-6, responses that selected neuromarketing images were coded as 0 while those that selected
the alternative were coded as 1. Table 3 presents the results of proportion tests for Q1 - Q6. A mean of 0.5
would represent no preference for either image in response to the question, while a mean less than 0.5 would
signify the image with neuromarketing features was selected more often. For all questions except for Q3, the
means of the responses for the combined sample are significantly less than 0.5. For Q3, the mean of the
responses was significantly greater than 0.5 indicating a statistically significant selection preference for the
alternative. Incorporating neuromarketing-based principles in images led to a statistically significant impact
on their selection; and in all questions except for Q3, the impact was positive.
4.1 Effects of image-order and age
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Table 3 also indicates that the mean values of the responses for each question in Survey 1 all followed the
same trends as the results for combined sample means, except for Q4 where the mean was not statistically
different from 0.5; whereas results for mean values of responses for each question in Survey 2 were identical
to the combined sample results in terms of statistical significance. The difference between the means (Test 0 Test 1) was always positive, and statistically significant for Questions 1 (1% level), 4 (5%) and 5(1%),
marginally so for Q6 (10%). This suggests the likelihood of selection increased if an image was placed
second.
In order to control for differences in age distributions across the samples we run logistic regressions using
TEST, AGE1, AGE2, as well as their interaction terms TA1 and TA2, as dummy variables. Results are in
Table 4. The variable TEST is seen to have a statistically significant impact for Q1, Q2 and Q5; and for Q1
and Q2 also via the interaction terms. The pseudo-R2 values are quite small, and for Q3 and Q4 the models are
not even significant overall. Pseudo-R2 values can be difficult to interpret and similar values in published
literature (e.g., Coas and Rao, 2008; and Shawtari et al., 2017) have not been interpreted as necessarily
implying the model itself is invalid. Small values could potentially indicate inherent variability in data about
the regression line, which can be expected in cases where human factors are involved.
To check for the possibility that some individuals could be more impacted by neuromarketing features than
others, we repeat the regressions for each of questions 1-6 including the average of the responses for the
remaining questions. For example the regression for Q1 included the average of the responses for Q2-Q6 as
an independent factor, while that for Q6 included the average of the responses for Q1-Q5. Given the low
pseudo-R2 values of the prior regressions that suggest the explanatory variables considered there were not
sufficient to explain the variations, this would not be expected to pose a risk of multicollinearity. Results,
shown in Table 5, are similar to those of Table 4 with some improvement in pseudo-R2 values, and models
overall are now significant for all questions. Given the reverse preference behavior for Q3 we also ran similar
regressions where the average over the other questions was calculated after reversing the response for Q3.
Pseudo-R2 values showed further improvement but did not reach 0.15 for any question and overall the results,
omitted here for space sake, were similar. While the average of other questions was a significant factor for
several questions indicating individuals may have some degree of susceptibility to neuromarketing techniques
overall, the low pseudo-R2 suggests it is not sufficient to explain a large portion of the observed variations in
responses. The statistical significance of TEST persists even with other models, not reported for space sake,
that drop AGE1, or also TA1 or TA2.
We also averaged the responses for Q1-Q6 for every respondent to obtain a quasi-continuous variable,
Average, that represents the overall preference of individuals for images that were broadly consistent with
neuromarketing principles. A score of zero(0) would imply the individual selected neuromarketing-based
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images for all questions and a score of one(1) would imply they selected only the alternative image across the
questions, while an average of 0.5 would suggest no preference for either. Figure 2 presents the overall
distribution of the averages for the individual surveys and shows a marked preference overall for the
neuromarketing-based images, especially for the second survey where such images were shown as the second
image. Results obtained by regressing Average linearly on TEST, AGE1, AGE2, TA1 and TA2, using robust
error estimation, are in Table 6. These suggest TEST was a statistically significant factor and that changing
TEST from 0 to 1 reduces Average because of its negative coefficient, implying a greater preference for
images incorporating neuromarketing principles for the second survey where these images were placed as the
second image. Furthermore it indicates AGE2, or the age-group of 46 and above, was less inclined to prefer
neuromarketing-based images relative to younger groups.
4.2 Control questions
For Q7, a preference for Emojis was coded as 0 while that for numbers was coded as 1. Proportion test results
showed an overall average of 0.56, a statistically significant preference for numbers over emojis for providing
feedback, but not far from 0.5. For individual surveys the values were 0.59 and 0.53 for Survey 1 and Survey
2 respectively, with only the Survey 1 result being statistically significant. However the response distributions
were not statistically different from each other even though the order in which the options were shown was
changed. Logistic regression results for Q7 were not significant for any factor, including Average, and are
omitted here.
For Q8, the options "everything should be in one page", "at most two or three steps", "four steps are fine",
"there is no problem even if there are more than four steps" were coded as 0, 1, 2, and 3 respectively. The
histograms shown in Figure 3 suggest that the number of individuals reporting 4 steps during payment as
being acceptable was higher when a professionally-designed layout with four tabs was shown for context, as
compared to the case where the image was not shown and more individuals indicated a preference for no
more than 2-3 steps. The proportion distribution is in Table 7 and shows that the 95% confidence intervals for
a response of 1 do not overlap for the two surveys, and neither do those for a response of 2. While an ordered
logit regression could not capture this effect as the model was overall insignificant, a multinomial logistic
regression for categorical outcomes showed that taking the response 1 of no more than 2-3 steps as the base
case, only TEST is significant for a response of 2 where four steps were considered acceptable. For response
0 corresponding to all steps preferably being on one page, only AGE1 and TA2 were significant, and that too
marginally. None of the variables were significant for 3 as the response. Results are omitted for space sake.
The presence of a professionally-designed image for context made four steps for payment not look overly
tedious.
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Question 9, whether individuals would purchase a product from a particular website was common across the
surveys. With Yes coded as zero and No as 1, the proportion test results presented in Table 8 indicate that the
overall response was towards Yes, and that the response distribution of the two surveys was statistically
different. However a logistic regression incorporating age effects and Average confirms the coefficient of
TEST to be statistically insignificant, as shown in Table 9, with the significant factors being AGE1 and AGE2.
For Question 10, respondents who had selected Yes for Question 9 could choose all the features that impacted
their decision, and they overwhelmingly selected trust in the website and use of certificates, nice colors, and a
layout that was easy on the eyes as the primary reasons with very few other responses.
Question 11, with similar characteristics and coding as Question 9, also elicited a statistically-significant
tendency towards Yes, with proportion tests indicating differences in distributions as indicated in Table 10.
Here results of the logistic equation shown in Table 11 suggest TEST to be the only significant variable.
However this result cannot be treated as conclusive as as the model overall is not significant. It does leave
open the possibility for additional factors that would be relevant to the model and could additionally explain
the difference between the two surveys. For Question 12, which asked users who had selected Yes for
Question 10 which features had impacted their decisions, the responses were similar to Question 10.
Responses to Q13 suggest that overall 10% of the respondents claimed to never look at the suggestions before
completing their purchase, about 45% looked at them sometimes, 28% if they had time and were in the right
frame of mind for it, while about 17% always looked at these, with no difference between the two surveys.
This implies that most individuals are at least open to looking at such suggestions, and that perhaps if they not
particularly decisive about the product they are purchasing, they could decide to switch at the last minute. The
histograms for the two surveys are in Figure 4. The ordered logistic model was insignificant overall, with no
variables significant either, and the multinomial logistic regression model was only marginally significant and
indicated a marginally-significant dependence on TEST for response value 3, corresponding to respondents
always looking at suggestions.
5. Discussions and Conclusions
The sensitivity of survey responses to changes in questions (e.g., Armbruster et al., 2008), and the possibility
of validating relationships that only exist in the perception of individuals because of correlations in
individuals' responses to different questions (e.g. Aydin and Dube, 2018), is known for fields such as
knowledge management and innovation. Furthermore respondents may not wish to, or may not be able to,
verbalize and report their true motivations (e.g., Adhami, 2013). While this has led to the need for alternate
techniques to discern individuals' true reactions to marketing stimuli, it also implies survey results need to be
considered with caution.
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We conducted a survey of 268 individuals, divided into two groups. Overall Table 3 shows a statistically
significant preference for five out of the six image-pairs in line with the opinion of the expert, whereas the
preference was reversed for one question. This suggests that the general principles based on neuromarketing
are effective and can provide an advantage over similar, professionally-designed, webpages that do not
incorporate such features in their design. The difference between the selection preferences observed for
Questions 1 - 6, even for Q3 where the preference was the reverse of what was expected, validates the expert's
opinion regarding differences in their preferability. For Question 7 where a large difference was not expected,
the combined-sample mean was closer to 0.5 than for Questions 1-6.
Tables 3-6, as also Figure 2, indicate that the order of images can be a significant factor in determining which
image is selected, even when accounting for age differences as well as controlling for the possibility that some
individuals may be more susceptible to such techniques. The significance of AGE2 in Table 6; as well as
directly, or through its interaction with TEST for several questions in Table 5; suggests older individuals are
less susceptible to neuromarketing features. As a validation check, questions which were presented in the
same format across surveys did not show a significant dependence on TEST in line with expectations,
although for Question 11 no definitive conclusion could be drawn as the overall model was no better than
using a constant.
The low R2/pseudo-R2 values suggest significant person-to-person variation as well as additional factors that
could potentially determine individual response to a particular neuromarketing-based stimulus. For instance
Ma et al. (2021) suggest that even the weather can influence online reviews. Individuals also overwhelmingly
identified the same issues, viz., trust, colors and layout as reasons they would have agreed to purchase goods
from the websites shown in Figures 9 and 11, suggesting different individuals could prefer different features
in this regard when presented with comparisons. Commercial websites cannot be designed to suit every
individual taste exactly, and over-personalization may not always be welcome either. Even apart from privacy
concerns, the internet is also meant to be a place where they can explore what is new rather than obtain search
results based on what an algorithm thinks is most relevant to them. The preference for neuromarketing-based
images overall and the uniformity across responses in factors that are important while deciding on whether
they would purchase from a website, in conjunction with potentially large variability in individual responses
and lack of strong correlation amongst the responses across questions for individual respondents, also justifies
our aim of attempting to determine the efficacy of neuromarketing based on the broad guidelines it can
provide for such applications, as well as for the principles we tested.
Neuromarketing is a relatively new technique, enabled in part by the development of technology. It can, at the
very least, provide information that is complementary to traditional methods. Ideally, such information can be
used in a beneficial sense to help design products that better meet the needs of consumers by measuring
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reactions that may not be verbalized accurately, and to better inform consumers about such products. However
the dream of designing a marketing campaign so effective that consumers would buy unnecessary products
cannot be ruled out. Early sensationalizing of the technique as one that could help companies discover the
"Buy Button" via access to the reptilian brain, allowing them to bypass rational consumer decision-making,
was responsible for the view that the discourse in marketing was in terms of transforming humans into
animals who have little control over their external world (Nemorin, 2016). If feasible, such an approach could
be particularly deleterious given the debt-based consumer economy. Sokol (2014) argues that the technique
represents a powerful tool, one in a long line of attempts by corporate marketing to shape consumer behavior
using psychological tools often to the detriment of consumers, and that tort law needs to be strengthened to
protect consumers against increasingly powerful corporations. It was suggested early on that measures may be
needed to protect consumer autonomy if such techniques did prove to be sufficiently effective (Murphy et al,
2008). Even if some of the fears were based on misperceptions, and could be valid for all marketing
techniques, the potential for public backlash remains significant (Wieckowski, 2019).
Technology has enabled marketers to build detailed profiles of individual customers allowing them to finetune their pitch to different groups via traditional means to an extent much greater than possible before. In
doing so it has added to privacy concerns (e.g., Pomfret et al., 2020), especially in relation to the intrusion of
technology in private lives for the commercial benefit of corporations. This certainly does not help the case
for techniques such as neuromarketing which potentially seek to delve into, and manipulate, the most private
aspects of the human mind at levels even consumers themselves may be unable to access. Increasingly
individuals use internet-connected smart devices to monitor their physiological data, and there is little in the
way of technological limitations to stop these devices from collecting such information, as well as
information about the the surroundings including conversations and even videos, and uploading them for data
mining. Corporations have done little to dispel assertions that they could transmit and share the data they
collect for unauthorized purposes, instead often appearing to hide behind semantics in user agreements (e.g.,
Wong, 2019; Rosenblatt, 2021), or that the devices are secure enough that others could not do the same
(Brewster, 2021). Fears of use of devices for facial recognition and physiological data collection in public
places are not completely unfounded. At the same time technology has also provided means of quickly
sharing information worldwide about perceived malpractices, even changes to features that customers did not
like, and means of organizing consumers against the same (e.g., Ziadi, 2020; Vincent et al., 2021). It also
provides online marketplaces where individuals can compare products based on features and price in a
uniform format, as well as the feedback of prior customers.
Rational and emotional aspects are both involved in decision-making. The utilitarian format of online
marketplaces, which are in a sense digital analogs of print classifieds, appears to be designed for the rational
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aspect although a consumer who is also emotionally attached to a brand could search for the specific brand.
Long-term success for manufacturers could depend on building a trustworthy brand name so that consumers
could use it as a distinguishing feature, one they might search for directly to avoid the clutter of results for
other brands. The emotional connection would need to be developed outside of the marketplace site, and be
supported by results that could lead to good reviews. If a company is able to use neuroscience to better
understand customer needs and fulfill them, as well as convey this to consumers effectively using
neuromarketing, it would certainly help create a brand that satisfies both the rational and the emotional
aspects. This has always been the goal of brand management, and is itself complicated by changing sociodemographic factors (e.g., Kral et. al, 2020). Dankwa (2021) finds even fashion brands now need creative and
informative advertisements on social media, rather than those based on emotional appeal, to be able to affect
decision-making in terms of brand selection.
Given that consumers are open to viewing suggestions and are thus potentially susceptible to changing their
minds up to the time of purchase, the only direct help neuromarketing could provide at the time of purchase
could be via unobtrusive ads on pages. However their placement and format could be out of the control of the
manufacturer and they could also be counterproductive if they create clutter and divert attention away from
purchasing procedures. Individual sellers on the other hand would need to improve their internal efficiency to
be competitive on price and service. In other words the focus needs to be back on the basics of long-term
brand management, customer satisfaction, good corporate management and how neuromarketing could help
with these; not on finding a "buy button".
Our conclusions could change if virtual reality applications were to become mainstream and marketplaces
obtained sufficient bandwidth and processing power to allow users to experience products in a highlypersonalized, immersive, manner while perhaps collecting physiological data for real-time fine-tuning. Given
the rate of technological progress and the potential commercial benefits such an arrangement could bestow,
such developments cannot be disccounted entirely in the not-so-distant future. Even so after the novelty wears
off, consumers would again likely adapt to the new techniques and begin to see beyond the marketing to the
product and its usefulness. In competitive markets such techniques, if proven effective, can be expected to
become commoditized. Economies of scale would ensure costs would continue to drop while effectiveness
increased, just as has been observed for computer technology in general. Any company would be able to buy a
campaign that would trigger the "buy button" at a reasonable cost making the product, its features, and its
value the differentiating factors once more. Another issue would be that of societal, and thus, governmental
disapproval of such techniques. China has already announced tightening of its policies regarding use of
algorithms by companies to influence users starting March 1, 2022 (Cyberspace Administration of China,
2022).
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Table 1: Overview of Survey Questions
Question

Type

Details

Purpose
Age
categories

Survey

Multilevel

Please select your age-group

1

Comparison

Both images you see below are taken from the main pages
Eye Gaze
of certain websites. What image would you think of a diaper
brand's website?

2

Comparison

Both photos you see below are taken from different branded Eye Gaze
women's health products' websites. Which homepage image
would you consider more suitable?

3

Comparison

You want to design interior landscaping in your house or
office. Both images are taken from the home pages of two
different interior landscape offices' websites. If all the
conditions are met, which company would you like to work
with?

Color

4

Comparison

You will get a hospital appointment or you want to get
information about a hospital. In which image do you feel
more comfortable on a website?

Memorable
Headlines

5

Comparison

You will shop for organic products. Which website seems
less complicated for you?

Decision
Paralysis

6

Comparison

You just want to get information. Which website is less
complicated for you?

Decision
Paralysis

7

Comparison

Which evaluation form is more practical for you?

Satisfaction
Evaluation

Survey 1
Numeric
scale first,
Survey 2
Emojis first

8

Multilevel

Do 4 steps cause time loss for you while you are shopping?

Need for
Speed

Image in
Survey 1, not
Survey 2

9

Yes/No

“Suppose you need it. Would you shop on this site?”

Website
Layout/

10

Multiple
selections

If you answered "Yes" to the previous question, we are
wondering which of the options below you said "Yes". If
you said "No", please select "No" again.

Important
factors

11

Yes/No

Suppose you need it. Would you shop on this site?

Website
Layout

12

Multiple
selections

If you answered "Yes" to the previous question, we are
wondering which of the following options you say "Yes". If
you said "No", please select "No" again.

Important
factors

13

Multilevel

Before completing your purchase, do you review the
suggestions presented to you in the form of images at the
bottom of the page?

Fear of
missing out
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Table 2: Age Distributions for Surveys
Age
13-24
24-45
>46
Total

Survey 1
79
40
21
140

Survey 2
73
41
14
128

Total
152
81
35
268

Table 3: Comparison of Responses by Test for Questions 1-6
Question

Mean
Combined

Test 0

Test 1

Test 0 -Test 1

1

.1716418***

.2214286***

.1171875***

.1042411***

2

.2164179***

.2428571***

.1875***

.0553571

3

.7835821***

.8071429***

.7578125***

.0493304

4

.4216418 ***

.4714286

.3671875***

.1042411**

5

.3208955***

.4428571***

.1875***

.2553571***

6
.1716418***
.2***
.140625***
.059375*
Notes: Significance levels for Combined, Test 0 and Test 1 are for mean < 0.5, except for Q3 where it is for mean > 0.5; and
significance levels for Test 0 - Test 1 are for (Test 0 - Test 1) > 0. The ***, **, * represent p < 0.01, 0.05, 0.1 respectively.

Table 4: Logistic Regression for Questions 1-6
Question

Odds Ratio
Test

Age1

Age2

TA1

TA2

Constant

pseudo-R2/
Prob>chi2

1

.2321981***

.9168081

.5263158

2.542984

10.336**

.3166667***

0.0462/**

2

.2996656***

.4296675*

.7608696

5.318429**

10.67857***

.4107143***

0.0528/**

3

.9820106

1.777778

.6349206

.3967476

.7331897

3.9375

0.0179/

4

.9088359

1.711375

3.096774**

.5161942

.4126157

.6458333*

0.0248/

5

.3391747***

1.559934

3.448276**

.6709056

.8189815

.58**

0.0875/***

6

.8249158

2.950192**

4.786325***

.6579832

.7879592

.1285714***

0.0586/**
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Table 5: Logistic Regression for Questions 1-6 including Average for Other 5 Questions
Question

Odds Ratio
Test

Age1

Age2

TA1

TA2

A_i

Constant

psd.-R2/
Pr>chi2

1

.301**

.653

.273

3.155

12.73**

57.124***

.058***

.1259***

2

.320**

.396*

.681

5.703**

11.060***

2.276

.298***

.0569/**

3

.660

2.270

.934

.367

.946

.039***

11.15***

.1065/***

4

1.123

1.618

2.832*

.501

.332

6.306**

.328***

.0429/**

5

.354***

1.524

3.343**

.672

.781

1.762

.470**

.0894/***

.0445***

.0902/***

6
1.102
3.794*
4.343***
.645
.636
10.565***
Notes: A_i is the average response score for questions 1-6, excluding question i itself.

Table 6: Regression for Average
Factor

Coefficient

Test

-.0999653***

Age1

.0537447

Age2

.1011654**

TA1

-.02412

TA2

.048378

_cons

.3670886***

N=268; Pr>F=0.0000; R2=0.1226

Table 7: Proportion Test for Question 8
TEST=0
Response

TEST=1

Mean

95% Conf. Interval

Mean

95% Conf. Interval

0

.2214286

.1600136 - .2980513

.1953125

.1353073 - .2735112

1

.3642857

.2885175 - .4474383

.546875

.4597023 - .6312645

2

.3357143

.262151 - .4182199

.171875

.1157125 - .2476622

3

.0785714

.043925 - .13664

.0859375

.048099 - .148887

Table 8: Comparison of Responses by Test for Question 9
Question

Mean
Combined

Test 0

Test 1

Test 0 -Test 1

1
.3470149***
.4571429
.2265625***
.2305804***
Notes: Significance levels for Combined, Test 0 and Test 1 are for mean < 0.5, and significance levels for Test 0 - Test 1 are for
(Test 0 - Test 1) > 0. The ***, **, * represent p < 0.01, 0.05, 0.1 respectively.

Table 9: Logistic Regression for Question 9
www.isarconference.org
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Odds Ratio
Test

Age1

Age2

TA1

TA2

Average

Constant

.574

3.266***

3.053**

.371

.449

2.386

.355***

psd.-R2/
Pr>chi2
.0866***

Table 10: Comparison of Responses by Test for Question 11
Question

Mean
Combined

Test 0

Test 1

Test 0 -Test 1

1
.2201493***
.2714286***
.1640625***
.1073661**
Notes: Significance levels for Combined, Test 0 and Test 1 are for mean < 0.5, and significance levels for Test 0 - Test 1 are for
(Test 0 - Test 1) > 0. The ***, **, * represent p < 0.01, 0.05, 0.1 respectively.

Table 11: Logistic Regression for Question 11
Odds Ratio

psd.-R2/
Pr>chi2

Test

Age1

Age2

TA1

TA2

Average

Constant

.355**

.876

1.064

1.983

2.779

.773

.424**

.0258/

Figure 1: Basics Steps in Neuromarketing
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Figure 2: Mean Responses for Questions 1 - 6

Figure 3: Distribution of Responses for Q8 with Image and without Image

Figure 4: Distribution of Responses for Q13 for Surveys 1 and 2
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DO ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC FACTORS IMPACT THE EXTENT OF
CYBERCRIME?
Deniz ARSLAN
Manu DUBE
Department of Information Systems and Technologies Yeditepe University
ORCID: 0000-0002-3404-3813

ABSTRACT
As technology enters new areas of our lives, concerns regarding cybercrime continue to grow. While
economic and demographic factors play an important role in traditional crimes which typically require
physical proximity, cybercrime is not necessarily restricted by geography. There is some indication in
literature that different regions may tend to be associated with different types of attacks, such as sophisticated
hacks originating from eastern Europe versus "Nigerian Prince" scams from Africa. There is also some
indication that certain types of attacks may be targeted towards specific regions. Language barriers, varying
social norms and regulatory standards, and uneven data availablility make it difficult to extract the effects of
economic and demographic factors on cybercrime at an international level. Statewise US data reported to
Federal agencies avoids such confounding factors as each state represents a distinct unit within its own
economic and demographic characteristics, yet with a common language and common underlying cultural
characteristics. We analyze cybercrime data, as well as data for traditional crimes such as violent crime,
property crime, id-theft and fraud, for US states from 2009-2018. We use fixed-effects panel data regressions
with economic and demographic factors related to GDP, population, poverty, income-inequality,
unemployment, educational levels and internet usage as independent variables. We find per-capita GDP,
internet usage and to an extent poverty to be significantly related to reported instances of cybercrime; and that
per-capita GDP and higher graduation rates increase cybercrime-related losses, while GDP and the percentage
of population above 60 have a negative effect. The models had the greatest explanatory power for property
crime instances relative to population and violent crime instances relative to population with R-squared values
being approximately 0.95; followed by 0.83 for fraud; 0.8 for cybercrime and 0.75 for identity theft.
Keywords: crime; cybercrime; economic factors; demographic factors; fixed-effects panel data regressions.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLE ASİMETRİK BİLGİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
Metin BORAK
Cukurova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration,
Balcali Campus
ORCID: 0000-0002-8748-409X

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile asimetrik bilgi arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Bu amaçla 2009-2020 yılları arasında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ve kurumsal yönetim
derecelendirmesi yaptıran firmaların verileri kullanılmıştır. Bilanço yapıları farklı olduğundan banka, finansal
kiralama, yatırım, faktoring, sigorta, gayrimenkul yatırım ve yatırım ortaklığı gibi mali kuruluşlar
örneklemden çıkarılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın örneklemi 37 firma ve 339 gözlemden oluşmaktadır. Bu
çalışmada KSS performansını temsilen, bazı kuruluşlar tarafından hesaplanan Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notlarının “Menfaat Sahipleri” başlığı altındaki puanları kullanılmıştır. Asimetrik bilgiyi
temsilen Amihud (2002) tarafından önerilen likidite yetersizliği ölçüsü kullanılmıştır. Ayrıca defter
değeri/piyasa değeri, kaldıraç oranı, firma büyüklüğü, aktif karlılığı ve standart sapma değişkenleri kontrol
değişkenler olarak analize dahil edilmiştir. Verilerin analizi için panel veri yöntemleri tercih edilmiştir. Elde
edilen bulgular, kurumsal sosyal sosyal sorumluluk performansının asimetrik bilgi üzerinde negatif ve anlamlı
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca defter değeri/piyasa değeri ve standart sapma katsayıları pozitif ve
anlamlı çıkmıştır. Firma büyüklüğünün katsayısı ise negatif ve anlamlı çıkmıştır. Son olarak kaldıraç oranı ve
aktif karlılığı katsayıları anlamsız çıkmıştır. Bu sonuçlar, kurumsal sosyal sorumluluk performansının
asimetrik bilgiyi düşürdüğünü ve yatırımcılar açısından önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu açıdan
Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların KSS faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Asimetrik bilgi, Panel Veri Yöntemi
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND
ASYMMETRIC INFORMATION: A RESEARCH IN BORSA ISTANBUL
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between corporate social responsibility (CSR) and
asymmetric information. For this purpose, this study uses the data of companies that quoted at the Borsa
Istanbul and having corporate governance rating between years 2009-2020. The study excludes financial
institutions such as banks, leasing companies, investment companies, factoring companies, insurance
companies, real estate investment and investment trusts from the sample because their financial statements are
www.isarconference.org
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different from those of non-financial firms. The final sample of the study consists of 37 companies and 339
observations. In this study, the scores under the "Stakeholders" heading of corporate governance ratings are
used as a proxy for CSR performance. The illiquidity measure proposed by Amihud (2002) is used as a proxy
for asymmetric information. Additionally, book-to-market, leverage, firm size, return on assets, and standard
deviation variables are included in the analysis as control variables. Panel data methods are preferred for the
analysis of the data. The findings show that corporate social responsibility performance has a negative and
significant effect on asymmetric information. Additionally, book-to-market, and standard deviation
coefficients are positive and significant. The coefficient of firm size is negative and significant. Finally,
leverage ratio and return on assets coefficients are insignificant. These results show that corporate social
responsibility performance reduces asymmetric information and plays an important role for investors. In this
respect, companies operating in Turkey should give importance to CSR activities.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Asymmetric Information, Panel Date Analysis
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İNOVASYON VE PORTFÖY PERFORMANSI
Metin BORAK
Cukurova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration,
Balcali Campus
ORCID: 0000-0002-8748-409X

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların inovasyon performanslarına dayalı olarak
oluşturulan portföylerin performanslarını ölçmektir. Bu çalışmada inovasyon performansını temsilen patent,
faydalı model ve tasarım başvurularının toplamı kullanılmıştır. İlk olarak Aralık 2009- Aralık 2019 dönemleri
arasında her yıl çalışmanın örnekleminde yer alan firmalardan inovasyon performanslarına göre yüksek ve
düşük performanslı olmak üzere iki portföy oluşturulmuştur. Daha sonra bu portföylerin performansları
Carhart (1997) Dört Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli yardımıyla ölçülmüştür. Ayrıca bu model yardımıyla
iki portföyün performansı arasında bir farkın olup olmadığı da ölçülmüştür. Elde edilen bulgular, inovasyon
performansı yüksek ve düşük portföylerin alfa katsayılarının pozitif ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu
sonuç, yatırımcıların inovasyona önem veren ve bu alanda performans sergileyen firmaların hisse senetlerini
alarak pazara göre üstün bir performans elde edebileceklerini göstermektedir. Ayrıca bulgular, iki portföyün
performansı arasında anlamlı bir farkın olduğunu ve inovasyon performansı yüksek portföyün, inovasyon
performansı düşük portföy göre daha üstün bir performans sergilediğini göstermektedir. Bu sonuç ise
yatırımcıların inovasyon performansı yüksek firmaların hisse senetlerini alıp inovasyon performansı düşük
firmaların hisse senetlerini satarak oluşturabilecekleri bir al-sat stratejisi ile anormal bir getiri elde
edebileceklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Portföy Performansı, Dört Faktörlü Model
INOVATION AND PORTFOLIO PERFORMANCE
ABSTRACT
The purpose of this study is to measure the performance of portfolios constructed based on innovation
performance of companies in Borsa Istanbul. In this study, the sum of patent, utility model and design
applications is used as a proxy for innovation performance. Firstly, two portfolios are constructed from the
companies in the sample of the study according to their innovation performance: Portfolio with high
innovation performance and portfolio with low innovation performance. Then, the performances of these
portfolios are measured via Carhart (1997) Four-Factor Asset Pricing Model. In addition, with the help of this
model, it is also measured whether there is a difference between the performances of the two portfolios. The
findings show that the alpha coefficients of the portfolio with high innovation performance and the portfolio
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with low innovation performance are positive and significant. This result shows that investors can achieve a
superior performance against the market by buying the stocks of companies that attach importance to
innovation and have high innovation performance. In addition, the findings show that there is a significant
difference between the performances of the two portfolios and that the portfolio with high innovation
performance outperforms the portfolio with low innovation performance. This result shows that investors can
obtain an abnormal return with a trading strategy representing buying portfolios that include companies with
high innovation performance and selling portfolios that include companies with low innovation performance.
Keywords: Innovation, Portfolio Performance, Four Factor Model
1. GİRİŞ
Rekabet ortamında firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri,
hayatta kalabilmeleri ve büyümelerini devam ettirebilmeleri için sürekli bir arayış içinde olmaları gerektiği
bilinmektedir. Bu durumda inovasyon yatırımları, firmaların amaçlarına ulaşabilmeleri, yatırımcı ve
müşterilerini memnun etmeleri açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü inovasyon, firmaların sürdürülebilir
rekabet avantajı, başarısı ve hatta kalabilmeleri açısından kilit bir rol görmektedir (Bartel ve Garud, 2009).
Dolasıyla başarılı olmak ve finansal performanslarını artırmak isteyen firmaların inovasyonun bu rolünü
gözden kaçırmamaları gerekmektedir. Nitekim bu alanda yapılan çalışmalar (Kamien ve Schwartz, 1975;
Ayyagari, Demirgüç-Kunt ve Maksimovic, 2011; Kostopoulos, Papalexandris, Papachroni ve Ioannou 2011;
Bigliardi, 2013; Dang ve Motohashi, 2015) inovasyonun firma performansını, firma karlılığını ve büyümeyi
olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.
Firmalar gibi yatırımcılar da yatırımlarının performansını artırmak istemektedirler. Bunun için de yatırımcılar
çeşitli yatırım stratejisi arayışına girerek farklı bilgileri yatırım süreçlerine dahil edip performanslarını
artırmak istemektedirler. Ancak yatırım süreçlerine dahil ettikleri bu bilgilerin, yatırım performansını artırıp
artırmayacağı sorusu gündeme gelmektedir. Bu çalışma, bu açıdan önem arz etmektedir. Bu çalışmanın
amacı, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların inovasyon performanslarına dayalı olarak oluşturulan
portföylerin performanslarını ölçmek ve bir al-sat stratejisi önermektedir. Bu amaçla Aralık 2009-Aralık 2019
dönemleri arasında firmaların inovasyon performanslarına göre yüksek ve düşük performanslı olmak üzere iki
portföy oluşturulmuştur. Daha sonra bu portföylerin performansları Temmuz 2010-Haziran 2021 dönemleri
arasında Carhart (1997) Dört Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli yardımıyla ölçülmüştür. Elde edilen bulgular,
inovasyon performansının yatırımcılar açısından önemli bir bilgi olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırımcılar
inovasyon performansına yatırım yaparak pazara göre daha üstün bir performans elde edebilmektedirler.
Ayrıca bulgular, inovasyon bilgisine dayalı olarak oluşturulabilecek bir al-sat stratejisinin anormal bir getiri
sağlayacağını göstermektedir. Buna göre yatırımcılar inovasyon performansı yüksek olan firmaların hisse
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senetlerini alarak ve inovasyon performansı düşük firmaların hisse senetlerini satarak oluşturabilecekleri bir
al-sat stratejisi ile üstün bir performans elde edebilmektedirler.
2. ARAŞTIRMAN YÖNTEMİ VE BULGULAR
2.1. İnovasyon ve Finansal Veriler
Bu çalışmanın verileri; firmaların inovasyon performansları, hisse senetlerinin aylık getirileri, risksiz faiz
oranı, piyasa getirisi, firma büyüklüğü ve defter değeri/piyasa değeri oranını kapsamaktadır. Firmaların
inovasyon performanslarını temsilen patent, faydalı model ve tasarım başvurularının toplamı kullanılmıştır.
Bu veriler Türk Paten ve Marka Kurumu’nun resmi sitesinden (https://portal.turkpatent.gov.tr/) alınmıştır.
Risksiz faiz oranı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr/)
yayımlanan “Devlet İç Borçlanma Senetleri” TL cinsi kuponsuz/iskontolu ihaleleri yıllık bileşik faiz oranları
temel alınmıştır. Çalışmada pazar portföyünü temsilen BİST 100 endeksi kullanılmıştır. BİST 100 endeksi ve
hisse senetlerinin getirileri Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti tarafından
sağlanan veri tabanından elde edilmiştir. Ayrıca firma büyüklüğü ve defter değeri/piyasa değeri oranları Borsa
İstanbul tarafından sağlanan veri tabanından (https://datastore.borsaistanbul.com/) alınmıştır. Bilanço yapıları
farklı olduğundan banka, finansal kiralama, yatırım, faktoring, sigorta, gayrimenkul yatırım ve yatırım
ortaklığı gibi mali kuruluşlar örneklemden çıkarılmıştır.
2.2. İnovasyon Portföyünün Oluşturulması
İnovasyon portföyünü oluşturmak için ilk olarak 2010’dan 2019 yılına kadar her t yılının Haziran ayında
çalışmanın örnekleminde yer alan hisse senetleri, t-1 yılının inovasyon performanslarına göre düşükten
yükseğe doğru sıralanmıştır. Daha sonra sıralana hisse senetleri, inovasyon performansı yüksek (YİP) ve
inovasyon performansı düşük (DİP) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu grup ayrımı için %50 kesim düzeyi
kullanılmıştır. Buna göre en üst %50’lik dilimde yer alan hisse senetlerinden YİP portföyü, en alt %50’lik
dilimde yer alan hisse senetlerinden ise DİP portföyü oluşturulmuştur. T-1 yılının inovasyon performanslarına
göre oluşturulan YİP ve DİP portföylerinin aylık ortalama getirileri, t yılının Temmuz ayından t+1 yılının
Haziran ayına kadar hesaplanmıştır. Portföyler, her yılın Haziran ayında yeniden oluşturulmuştur. Dolasıyla
YİP ve DİP portföylerinde yer alan hisse senetleri her yıl değişmiştir. Buna göre 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllında örnekleme dahil edilen inovasyon firmaları Tablo 1’de
gösterilmektedir.
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Tablo 1. İnovasyon Portföylerinde Yer Alan Hisse Senetleri
Yıllar
Toplam

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41

44

45

45

41

57

51

47

49

60

56

2.3. Performans Ölçümü
Bu çalışmada inovasyon performansları farklı olan portföylerin riske göre düzeltilmiş getirilerini
karşılaştırmak ve inovasyon performansına dayalı bir al-sat stratejisi önermek için Carhart (1997) tarafından
önerilen Dört Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli kullanılmıştır. Bu model, iki portföyün performansı arasında
bir farkın olup olmadığını gösterme ve inovasyon bilgisine dayalı bir al-sat stratejisi önerme imkânı
sağlamaktadır. Model aşağıda gösterilmektedir:
Rit − RFt =  i + bi ( RMt − RFt ) + si SMBt + hi HMLi + wWML
i
t +  it

(1)

Rit = t ayında i portföyünün (inovasyon performansı yüksek ve düşük portföyler) getirisini; RFt = t ayında

risksiz faiz oranını; RMt = t ayında pazar portföyünün getirisini (BİST 100); SMBt = t ayında küçük piyasa
değerine sahip hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirisi ile t ayında büyük piyasa değerine sahip hisse
senetlerinden oluşan portföylerin getirisi arasındaki farkı; HMLt = t ayında yüksek DD/PD oranına sahip hisse
senetlerden oluşan portföylerin getirisi ile düşük DD/PD oranına sahip hisse senetlerinden oluşan portföylerin
getirisi arasındaki farkı; WMLt = t ayında geçmişte kazandıran hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirisi
ile geçmişte kaybettiren hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirisi arasındaki farkı;  i = alfa katsayısını;
bi , si , hi ve wi = faktör katsayılarını;  it = hata terimini göstermektedir. Modelde yer alan SMB, HML ve

WML faktörleri, Fama ve French (1993, 2012) ve Carhart (1997) çalışmalarındaki portföy oluşturma
yöntemine göre oluşturulmuştur. İnovasyon performansı yüksek hisse senetlerinin alınması ve inovasyon
performansı düşük hisse senetlerinin satılması ile oluşturulacak bir al-sat stratejisinin performansını ölçmek
için ise aşağıdaki model uygulanmıştır:
RYt − RDt =  + b ( RMt − RFt ) + sSMBt + hHMLi + wWMLt +  it

(2)

RYt = t ayında inovasyon performansı yüksek olan hisse senetlerinden oluşan portföyün getirisini, RDt = t

ayında inovasyon performansı düşük olan hisse senetlerinden oluşan portföyün getirisini göstermektedir.
Her iki modelde de ilgilenilen temel parametre alfa katsayısıdır. Alfa katsayısı modelde yer alan dört risk
faktörü ile açıklanmayan i portföyünün riske göre düzeltilmiş aylık ortalama getirisini veya anormal getiriyi
göstermektedir. Birinci modelde yer alan alfa katsayısının pozitif (negatif) ve anlamlı çıkması, inovasyon
performansına göre oluşturulan portföyün, pazar portföyüne göre daha yüksek (düşük) performans gösterdiği
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anlamına gelmektedir. Alfa katsayısının pozitif olması, yatırımcıların inovasyon alanında performans gösteren
firmaların hisse senetlerine yatırım yaparak anormal bir getiri elde edebileceklerini göstermektedir. İkinci
modelde yer alan alfa katsayısının pozitif ve anlamlı çıkması ise inovasyon performansı yüksek hisse
senetlerinin alınması ve inovasyon performansı düşük hisse senetlerinin satılmasıyla oluşturulacak bir al-sat
strateji ile anormal bir getiri elde edilebileceğini göstermektedir.
3. BULGULAR
3.1. Özet İstatistikler
Temmuz 2010-Haziran 2021 dönemleri arasında YİP, DİP, RM-RF, SMB, HML ve WML portföylerinin
ortalama getirileri, standart sapmaları, minimum ve maksimum değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Portföylere İlişkin Özet İstatistikler
YİP
DİP
RM-RF
SMB
HML
WML

Ortalama
0.020
0.019
-0.001
0.009
0.006
0.003

Medyan
0.023
0.013
-0.007
0.004
0.007
0.003

Maksimum
0.249
0.316
0.156
0.277
0.103
0.266

Minumum
-0.238
-0.169
-0.174
-0.076
-0.189
-0.140

Std. Sapma
0.070
0.077
0.064
0.041
0.039
0.045

G. Sayısı
132
132
132
132
132
132

Not: YİP, inovasyon perfromansı yüksek olan hisse senetlerinden oluşturulan portföyü; DİP, inovasyon performansı düşük olan hisse
senetlerinden oluşturulan portföyü temsil etmektedir. YİP-DİP, iki portföy arasındaki farkı göstermektedir.

Tablo 2’de analiz dönemi kapsamında oluşturulan portföylere ilişki özet istatistikler incelendiğinde inovasyon
performansı yüksek olan firmalardan oluşturulan portföyün (YİP) ortalama getirisinin, inovasyon performansı
düşük firmalardan oluşturulan portföyün (DİP) ortalama getirisinden daha yüksek olduğu görülmektedir. YİP
portföyünün standart sapması 0.070 iken DİP portföyünün standart sapması ise 0.077’dir.
3.2. Değişkenler Arasında Korelasyon Katsayıları ve Birim Kök Test Sonuçları
Korelasyon sonuçlarının yer aldığı Tablo 3 incelendiğinde açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon
katsayılarının yüksek olmadığı görülmektedir. Açıklayıcı değişkenler arasında en yüksek korelasyon katsayısı
-0.267 olduğu görülmektedir. Açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon katsayılarının yüksek olması
(Örneğin, %80’i aşması) durumunda çoklu doğrusallık sorunu ortaya çıkabilmektedir (Gujarati ve Porter,
2012, s. 338). Çoklu doğrusal bağlantının olup olmadığını test etmeninin diğer bir yolu ise VIF değerlerinin
kullanılmasıdır. Değişkenlere ait VIF değerleri de düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla hem korelasyon
katsayıları hem de VIF değerleri dikkate alındığında çoklu doğrusal bağlantı sorunun olmadığı söylenebilir.
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Tablo 3. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları ve VIF Değerleri
YİP-RF
DİP-RF
YİP-DİP
RM-RF
SMB
HML
WML
VIF

YİP-RF
1
0.883***
0.052
0.846***
0.277***
-0.087
-0.238***

DİP-RF

YİP-DİP

1
-0.434***
0.736***
0.422***
-0.099
-0.127

1
0.065
-0.363***
0.044
-0.188**

RM-RF

SMB

HML

WML

1
0.067
-0.087
-0.245***
1.119

1
-0.2250***
-0.202**
1.317

1
-0.267***
1.439

1
1.067

Not: YİP, inovasyon perfromansı yüksek olan hisse senetlerinden oluşturulan portföyü; DİP, inovasyon performansı düşük olan hisse
senetlerinden oluşturulan portföyü temsil etmektedir. YİP-DİP, iki portföy arasındaki farkı göstermektedir. ***, %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı
katsayıyı ifade etmektedir.

Ayrıca çalışmada kullanılan serilerin durağan olup olmadıklarını test etmek için literatürde yaygın olarak
kullanılan ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Perron) testleri kullanılmıştır. Bu testlerde temel
hipotez, serinin durağan olmadığını, alternatif hipotez ise serinin durağan olduğunu göstermektedir. Tablo
4’te ADF ve PP test sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 4. Birim Kök Test Sonuçları
ADF Testi
Değişkenler
YİP-RF
DİP-RF
YİP-DİP
RM-RF
SMB
HML
WML

Sabit Terimli
-10.711*(0)
-10.125*(0)
-12.297*(0)
-11.663*(0)
-12.146* (4)
-10.496*(0)
-11.867*(0)

1%

5%
10%

PP Testi

Sabit ve Trendli
Sabit Terimli
-10.678*(0)
-10.689*(12)
-10.161*(0)
-10.109*(4)
-12.532*(0)
-12.599*(8)
-11.619*(0)
-13.174*(19)
-12.094*(0)
-10.076*(6)
-10.667*(0)
-10.481*(4)
-12.089*(0)
-12.536*(15)
MacKinnon Kritik Değerleri
Sabit Terimli
-3.480
-2.884
-2.579

Sabit ve Trendli
-10.657*(12)
-10.201*(6)
-12.649*(7)
-13.098*(19)
-10.622*(5)
-10.646*(4)
-15.891*(26)
Sabit ve Trendli
-4.029
-3.444
-3.147

Not: ADF testinde maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz bilgi kriteri
kullanılmıştır. PP testinde Barlett kernel yöntemi ve bant genişliği için Newey-West yöntemi kullanılmıştır. Parantez içinde yer alan değerler,
uygun gecikme sayılarıdır. *; %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre ADF ve PP test istatistikleri, MacKinnon kritik değerlerinin mutlak
değerlerinden yüksek çıkmaktadır. Dolasıyla modelde kullanılacak tüm serilerin %1 düzeyinde durağandır.
Tablo 5. Dört-Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli Sonuçları
YİP
DİP
YİP-DİP

Alfa
0.017***
(5.423)
0.009**
(2.583)
0.007***
(2.747)

RM-RF
0.922***
(14.639)
0.921***
(14.934)
0.001
(0.039)

SMB
0.423***
(4.968)
0.846***
(5.918)
-0.423***
(-4.930)

HML
0.104
(1.337)
0.253
(1.575)
-0.149
(-1.300)

WML
0.049
(0.558)
0.310**
(2.524)
-0.261***
(-2.677)

Ad.R2
0.762

F
106.01***

DW
2.096

0.706

79.631***

1.671

0.201

9.213***

2.205

White T.
45.634***
[0.000]
54.703***
[0.000]
43.962***
[0.000]

Not: YİP, inovasyon perfromansı yüksek olan hisse senetlerinden oluşturulan portföyü; DİP, inovasyon performansı düşük olan hisse
senetlerinden oluşturulan portföyü temsil etmektedir. YİP-DİP, iki portföy arasındaki farkı göstermektedir. Parantez içinde yer alan değerler, t
istatistiklerini; köşeli parantez içindeki değerler ise olasılık değerlerini göstermektedir. *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini
göstermektedir. Modellerde White düzeltilmesi yapılmış olup değişen varyansla tutarlı White varyansları ve standart hataları kullanılmıştır.
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Tablo 5’te model sonuçları gösterilmektedir. Elde edilen alfa katsılarına göre her iki portföyün (YİP ve DİP)
performansı pazar portföyünün performansına göre 1% ve %5 anlamlılık seviyelerinde daha üstün bir
performans göstermektedir. Bu sonuç, yatırımcıların inovasyon bakımından performans sergileyen firmaların
hisse senetlerini satın alarak pazara göre daha yüksek bir getiri elde edebileceklerini göstermektedir. Ayrıca
iki portföyün performansı arasında farkı gösteren fark portföyünün (YİP-DİP) alfa katsayısı da pozitif ve %1
seviyesinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç ise inovasyon performansı yüksek firmaların riske göre
düzeltilmiş getirilerinin inovasyon performansı düşük firmalardan daha iyi olduğu anlamına gelmektedir.
Dolasıyla yatırımcılar, inovasyon performansı yüksek hisse senetlerini alıp inovasyon performansı düşük
hisse senetlerini satarak oluşturabilecekleri bir al-sat stratejisi ile anormal bir getiri elde edebilmektedirler.
Ayrıca inovasyon bakımından hem yüksek performanslı hem de düşük performanslı portföylerin sistematik
riskleri (RM-RF katsayısı) pozitif ve 1% anlamlılık seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Ancak fark portföyünün
sistematik riski anlamlı değildir. Diğer bir deyişle iki portföyün sistematik riskleri arasında bir fark yoktur.
SMB katsayısı, yüksek ve düşük performanslı portföy için pozitif ve anlamlı iken fark portföyü için negatif ve
anlamlıdır. HML katsayısı, her üç portföy için anlamsız çıkmıştır. Son olarak WML katsayısı, yüksek
performanslı portföy için anlamsız iken düşük performanslı ve fark portföyü için anlamlı çıkmıştır.
4. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların inovasyon performanslarına dayalı olarak
oluşturulan portföylerin performanslarını ölçmek ve bir al-sat stratejisi önermektedir. Bu amaçla Aralık 2009Aralık 2019 dönemleri arasında firmaların inovasyon performanslarına göre yüksek ve düşük performanslı
olmak üzere iki portföy oluşturulmuştur. Daha sonra bu portföylerin performansları Temmuz 2010-Haziran
2021 dönemleri arasında Carhart (1997) Dört Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli yardımıyla ölçülmüştür. Elde
edilen bulgular, inovasyon performansının yatırımcılar açısından önemli bir bilgi olduğunu ortaya
koymaktadır. Yatırımcılar inovasyon performansına yatırım yaparak pazara göre daha üstün bir performans
elde edebilmektedirler. Ayrıca bulgular, inovasyon bilgisine dayalı olarak oluşturulabilecek bir al-sat
stratejisinin anormal bir getiri sağlayacağını göstermektedir. Buna göre yatırımcılar inovasyon performansı
yüksek olan firmaların hisse senetlerini alarak ve inovasyon performansı düşük firmaların hisse senetlerini
satarak oluşturabilecekleri bir al-sat stratejisi ile üstün bir performans elde edebilmektedirler.
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ÖZET
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin en hızlı yansıdığı alanlardan biri tıptır. Tıbbi teknolojinin son
örneklerinden biri olarak yapay zeka uygulamaları gösterilebilir. Yapay zeka, insan zekasının kullanımına
benzer biçimde işleyişe sahip olup elde ettiği veriler doğrultusunda kendini yenileyebilen özellikteki
sistemlerdir. Yapay zekanın sağlık alanında kullanımı, karmaşık tıbbi bilgilerin bir analizine ulaşma şeklinde
gerçekleşmektedir. Yapay zeka, hastaların bilgilerinden hareketle tanı, teşhis ve tedavi aşamalarında,
hekimlere yardımcı rol üstlenmektedir. Yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımına ilişkin örnekler her
geçen gün yaygınlaşmaktadır. Toplumun diğer konulardaki haber ve bilgiye ulaşmada erişimi kolay biri olan
medya, sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri takip etme konusunda da önemli araçlardan biri olma özelliğine
sahiptir. Bu çalışmada sağlık alanında yapay zeka kullanımının medyaya nasıl yansıdığını araştırmak
amaçlanmaktadır. Medyaya yansıyan haberler nitel araştırma yöntemi kapsamında analiz edilmiştir. Buna
göre yapay zeka kullanımının, sağlık hizmetlerinde yeni olanaklara kapı araladığına odaklanıldığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Sağlık, Medya, Nitel Araştırma Yöntemi
REFLECTION OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF HEALTH ON
THE MEDIA
ABSTRACT
One of the fields in which the developments in science and technology are reflected most rapidly is medicine.
Artificial intelligence applications can be cited as one of the latest examples of medical technology. Artificial
intelligence is a system that functions similar to the use of human intelligence and can regenerate itself in line
with the data it obtains. The use of artificial intelligence in the field of health is realized in the form of
achieving an analysis of complex medical information. Artificial intelligence plays an auxiliary role in the
diagnosis, diagnosis and treatment stages of physicians based on the information of the patients. Examples of
the use of artificial intelligence in health services are becoming more common day by day. The media, which
is one of the easiest for society to access news and information on other issues, also has the distinction of
being one of the important tools for tracking developments in health care. In this study, it is aimed to
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investigate how the use of artificial intelligence in the field of health is reflected in the media. The news
reflected in the media were analyzed within the scope of qualitative research method. Accordingly, it has been
observed that the use of artificial intelligence is focused on opening the door to new possibilities in health
services.
Keywords: Artificial Intelligence, Health, Media, Qualitative Research Method
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ÖZET
Kripto madencilik operasyonları yıllar içerisinde kripto paraların popülerleşmesiyle birlikte geniş çaplı bir hal
almaya başlamıştır. Ancak madencilik süreçlerinin yüksek enerji gereksinimi yatırımcılar ve hükümetler
açısından çokça eleştirilmektedir. Çin ise 2021 yılında yürürlüğe koyduğu yeni yasa ile dünya kripto para
madenciliğinin %65’ini oluşturan Sichuan bölgesine kripto para madenciliği için enerji vermeyeceğini deklare
etmiştir. Yaşanan bu durum ise madencilerin yeni operasyon üsleri aramasına neden olmuştur. Bu çalışma
kapsamında kripto para madencilerinin yeni operasyon üssü olarak tercih edebilecekleri ülkelerin nereler
olabileceğine yönelik teorik bir çalışma gerçekleştirilmiş ve Mining-Hub-Point merkezlerinin açılması tavsiye
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kripto para, Bitcoin, Blokzincir, Kripto madenciliği, enerji maliyeti
THE FUTURE OF CRYPTO MINING: MINING-HUB-POINT
ABSTRACT
Crypto mining operations have started to become widespread with the popularization of cryptocurrencies over
the years. However, the high energy requirement of mining processes is widely criticized by investors and
governments. China, on the other hand, declared that it will not provide energy for crypto currency mining to
the Sichuan region, which constitutes 65% of the world's crypto currency mining, with the new law it put into
effect in 2021. This situation caused the miners to search for new operation bases. Within the scope of this
study, a theoretical study was carried out on where the crypto currency miners might prefer as a new base of
operation, and it was recommended to open Mining-Hub-Point centers.
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1. GİRİŞ
Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler kendi coğrafi sınırlarını aşarak bilgi ve teknoloji alanında dünya genelinde
bir rekabet içerisine girmiştir. Küreselleşme ekonomi, toplumsal ve teknoloji alanlarını etkileyerek hayatımıza
çeşitli yenilikler getirmiştir. Son dönemde iyice popüler hale gelen ve ülkelerin farklı karar aldığı sanal para
(kripto para) da bu yeniliklerden biridir. Kripto paralar ortaya çıktıkları günden bugüne finansal alanda pek
çok ürün ve hizmeti beraberinde getirmiştir. Bu nedenle dünya genelinde büyük ilgi gören kripto para ve
arkasındaki güç olan blokzincir teknolojisi devletlerin yeni odak noktası olmuştur.
Bitcoin, yani bilinen ilk kripto para, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından “Peer-to-Peer Electronic Cash
System” isimli makale ile dünyaya tanıtılmıştır. Bitcoin, geleneksel para sistemlerinin sahip olduğu aracıları
ortadan kaldırmayı, maliyetleri düşürmeyi, hızlı, güvenilir ve şeffaf olmayı hedefleyen ve tüm bu işlemleri
dağınık ağlar üzerinden gerçekleştiren bir sistemdir (Nakamoto, 2008). Ancak Bitcoin başta olmak üzere
bütün kripto paraların çalışması için en önemli gereklilik madencilik işlemidir. Madencilik işlemi ise
bilgisayar ekipmanları üzerinden gerçekleşmektedir ve madencilik sürecinde büyük miktarda enerji
tüketilmektedir. Son dönemde fosil yakıtlardan kaynaklı dünyada meydana gelen küresel değişimler göz
önüne alındığında Blokzincir teknolojisinin tartışılan en önemli yanı da bu sorun olmuştur. Kripto para
üreticileri madencilik işlemleri için gerekli olan enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynakları
üzerinden elde edildiğini savunmaktadır (Blandin vd., 2020). Ancak uzmanlar, madencilikte kullanılan fosil
yakıtların toplam tüketimi önemli ölçüde arttırdığını ve madencilik geliştikçe daha da fazla enerjiye ihtiyaç
duyulacak olmasının yerel ve küresel pek çok çevre sorununa neden olacağını savunmaktadır (Benetton vd.,
2019).
Kripto madenciliği, zaman ve mekandan bağımsız bir yapıdır ve sadece elektrik ile internet bağlantısı
gerektirmektedir. Bu nedenle kripto para madencilerinin yeni operasyon merkezleri seçiminde dikkat
edecekleri etkenlerin başında ucuz enerji maliyeti, o ülkedeki kripto varlıklara yönelik düzenlemeler, iklim ve
elektrik santraline uzaklık gibi konular gelmektedir (Xiao, 2017). Bazı ülkeler, kendi ülkelerine istihdam
sağlamak, vergi gelirlerini arttırmak ve/veya ülkeye döviz akışı sağlamak gibi amaçlarla kripto varlıklara
karşı olumlu bir tutum sergileyen regülasyonlar ve/veya teşvikler aracılığıyla bu sektördeki madencileri ve
girişimcileri ülkelerine çekmeyi amaçlamaktadır. Bu perspektifle bu çalışma kapsamında Kripto Para
Madenciliği çalışmalarına ilişkin olarak teorik bir çalışma yürütülmüş ve Mining-Hub-Point önerisi
sunulmuştur.

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--346--

21- 22/02/2022

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kripto para yenilikçi bir yapı olarak karşımıza çıksa da ülkeler kripto para teknolojisinin yeni olması ve takip
edilememesi nedeniyle yasa dışı amaçlara hizmet edilmesinden çekinmektedir. Öte yandan kötü niyetli
insanların sahte kripto para platformları üzerinden insanları dolandırması ve dünya genelinde bunun son
dönemde fazlaca olması ülkelerin kripto para konusuna temkinli yaklaşmasına neden olmuştur. Kripto
paralar, bahsedildiği gibi bünyesinde pek çok dezavantaj barındırsa da işlemlerin elektronik ortamlarda
yapılmasından dolayı maliyetlerinin düşük olması, işlem verimlilik ve gizlilik/güvenlik ihlali gibi konularda
pek çok avantaj da sağlamaktadır.
Dünyadaki ilk kripto para, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Bitcoin’in ortaya
koymuş olduğu yenilikçi yaklaşım yıllardır çözülememiş bir sorunun ise çözümü anlamına gelmektedir.
Bugüne kadar dijital ortamda üretilmeye çalışılan para modellerinin ortak sıkıntısı, bir birim paranın sistem
açıklarından yararlanılarak birden fazla işlemde kullanılabilmesi ve bunun önüne geçilmesi için bir
denetleyiciye ihtiyaç duyulmasıydı. Bu soruna Bitcoin, sistem içindeki ağlara dağıtılmış iş kanıtı (Proof-ofwork) yapısıyla çözüm üretmiştir (Nakamoto, 2008). İş kanıtı (Proof-of-work) blok zincir ağında bulunan
kullanıcıların işlemlerini onaylamak ve onaylanan işlemleri zincire yeni bloklar üreterek eklenmesi işlemidir.
Eklenen her yeni blok, işlem gücü gerektiren matematiksel denklemleri çözmeye çalışarak birbirleriyle
rekabet ederler. Bu denklemi çözüp ağ üzerindeki işlemi onaylayan ve yeni bloklar düzenleyen kişilere ise
sistem, ödül olarak belirli bir miktar Bitcoin verir ve bu işleme de “mining” (madencilik) denilmektedir.
Bitcoin'in ortaya koyduğu başarının akabinde ise pek çok yeni kripto para piyasaya giriş yapmıştır. Şu an
itibariyle dünyada 453 borsa da 17 bine yakın kripto para işlem görmektedir. Toplam işlem hacmi ise 2
Trilyon Dolar seviyesine yaklaşmıştır (Coin Market, 2022).
Kripto para kullanımıyla ilgili dünya da pek çok ülke çeşitli kararlar almaktadır. Örneğin Orta Amerika ülkesi
El Salvador Bitcoin’i resmi para birimi olarak tanıyan dünyadaki ilk ülkedir. Dünyadaki tüm ülkelerin kripto
paraların güvenilir olup olmadıklarına yönelik yaptıkları çalışmalar henüz sonuçlanmamışken El Salvador
Bitcoin’i resmi para olarak kabul etmiş, Bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul edeceklerini ve ülkeye Bitcoin
yatırımı yapan kişilere ise vatandaşlık verileceğini açıklamıştır. Bunlara ek olarak El Salvador, vatandaşların
dijital para birimleriyle vergi ödemelerini gerçekleştirebileceğini ve Bitcoin'den üzerinden elde edilen
gelirlerden ise gelir vergisi alınmayacağını açıklayarak yatırımcılara yönelik ek düzenlemeler yayınlamıştır
(Tiwari, 2021). Kanada ve Japonya ise yeni sistemi tam anlamıyla kabul ya da ret edene kadar, yasadışı
aktivitelerin önlenmesi amacıyla Bitcoin işlemlerini ve madencilik sayesinde elde edilen kazançların
vergilendirilmesine yönelik bazı yasal düzenlemeler yapmıştır (Afşar ve Yıldız, 2021). Türkiye ise 11.
Kalkınma Plan’ında Blokzincir tabanlı dijital Merkez Bankası para uygulamasının gerçekleştirileceğinden,
alternatif para ve ödeme sistemlerinin ülke içerisinden geliştirileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca 16.04.2021
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tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile de Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı
şekilde kullanılmasını yasaklamıştır.
Elon Musk’ın Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile Tesla firmasının Bitcoin ile araç satış kararını iptal
ettiğini söylemiştir. Elon Musk iptal kararı olarak ise madencilik için yüksek enerji gerektiğini ve bu enerjinin
fosil yakıtlar ile elde ediliyor olması nedeniyle doğaya ciddi zararlar verildiğini ifade etmiştir (Euro News,
2021). Yaşanan bu olay kripto paraların madenciliğin çevreye verdiği zararlar konusunu daha da ön plana
çıkartmıştır. Bitcoin Mining Council Bitcoin madenciliği ağında bulunan madencilerin %32’sine ulaşarak
enerji konusuna ilişkin çalışma gerçekleştirmiş ve sonuçları 2021 2. çeyrek raporunda açıklamıştır. Bu rapora
göre dünyadaki ülkelerle kıyaslanınca Bitcoin madenciliğinde kullanılan sürdürülebilir enerjinin,
sürdürülebilir en yüksek enerji karışımı olduğu belirtilmiştir. Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji,
dünyadaki toplam enerjinin %0.117 sine eşittir ve tüm dünyada Bitcoin madenciliği için kullanılan enerjinin,
sadece Amerika’da boşa harcanan enerjinin %2.8’ine denk geldiği tespit edilmiştir. Bu açıklama aslında
Bitcoin madenciliğinin tükettiği enerjinin düşünülenden daha “yeşil” olduğunu ortaya koymuştur (BMC,
2021).
Tablo 2.1. En Değerli İlk 20 Sanal Para ve Piyasa Değeri (Coin Market, 2022)
KRİPTO PARA

#

SON İŞLEM FİYATI

PİYASA DEĞERİ

1

Bitcoin

$41,416.81

$785,957,064,487

2

Ethereum

$3,064.06

$366,707,484,367

3

Tether

$1.00

$78,335,627,832

4

BNB

$458.49

$75,744,210,938

5

Cardano

$1.38

$46,571,148,240

6

USD Coin

$0.9992

$45,775,858,378

7

Solana

$134.25

$42,134,937,753

8

XRP

$0.7294

$34,836,185,711

9

Terra

$78.39

$28,137,486,558

10

Polkadot

$23.96

$23,724,292,484

11

Dogecoin

$0.1608

$21,368,539,064

12

Avalanche

$82.35

$20,201,059,727

13

Shiba Inu

$0.00002726

$14,988,196,717

14

Polygon

$2.04

$14,956,629,849

15

Binance USD

$0.999

$14,213,236,620

16

Wrapped Bitcoin

$41,411.16

$11,073,699,005

17

Crypto.com Coin

$0.4317

$10,926,248,707

18

TerraUSD

$0.9969

$10,713,676,841
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19

NEAR Protocol

$17.01

$10,559,716,584

20

Cosmos

$35.87

$10,299,126,731

Not: Tabloda Yer Alan Veriler 19.01.2022 Tarih ve Türkiye Saatiyle 15:00 İtibariyle Güncel Durumu Göstermektedir.

Bladin vd., (2020)’in Cambridge Alternatif Finans Merkezi aracılığıyla yayınlanan 3. Küresel Kripto Varlık
Kıyaslama çalışmasına göre, Proof of Work madencilerinin %76’sının operasyonlarının bir bölümünde
yenilenebilir enerjinin kullanıldığını ve toplamda Proof of Work madenciliğinde kullanılan enerjinin
%39’unun yenilenebilir enerji olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmaya göre Amerikan ve Çinli madencilerin
maliyet yapısı karşılaştırıldığında oluşan maliyet farklılığının madencilik ekipmanlarından kaynaklandığını
belirtilmiştir. Rapora göre Çinli madencilerin maliyetlerinin %31’i, Amerikalı madencilerin ise maliyetlerinin
%56’sı ekipman maliyetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca çalışma Orta Asyalı madencilerle Kuzey Amerikalı
madencilerin aynı elektrik maliyetine sahip olduğu olduğunu, en düşük elektrik maliyetlerininse Latin
Amerika’da olduğu öne sürmüştür. Yine rapora göre madencilerin %28’i devlet tarafından desteklenmektedir.
Benetton vd., (2019)’un Kripto Madenciliğinde Enerji Kullanımı ve Yerel Etki üzerine yaptığı çalışmada
yerel hükümetlerin; kripto madenciliğin çevre kirliliğine olan etkileri, fazla elektrik tüketimi ve kullanılan
elektriğin enerji sıkıntısı çeken yerel bölgelere ulaştırmak yerine madencilik çalışmalarına neden izin
verildiğini incelemiştir. Çalışmaya göre diğer endüstriler ve bölgeler için enerji kıtlığı ile çevre kirliliğine
neden olsa da vergi gelirinde yaşanan artış ve madencilik ile gelişen yerel ekonominin işçi ve tüketicilere olan
olumlu yansımaları nedeniyle yerel hükümetlerin destekledikleri tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle bu çalışma
kapsamında, madenciliğin elektrik üretimi için büyük oranda kömüre dayanan bölgelerde yüksek çevre
kirliliğine neden olduğu, madencilik faaliyetlerinin yüksek vergi gelirleri ile arasında korelasyon olduğu ve bu
nedenle negatif çevresel etkisi olmasına rağmen yerel hükümetlerce çalışmalara izin verildiğini tespit
edilmiştir.
Nanez – Alonso, (2021) ise çalışmasında kripto madenciliğin sürdürülebilirliği bakımından uygun ve uygun
olmayan ülkeler hakkında bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada ortaya konulan sonuçlardan ilki, kripto para
madenciliğinin şu anda sürdürülebilir bir şekilde yürütülmediğidir. Çalışmada ayrıca Çevresel Performans
Endeksi'nden (EPI) kripto para madenciliğinin birkaç belirleyicisi göz önüne alınarak (enerji fiyatı, bu
enerjinin nasıl üretildiği, sıcaklık, yasal kısıtlamalar, insan sermayesi ve Ar-Ge) doğrusal regresyon yoluyla
ve kripto para madenciliğini sürdürülebilirliğini etkileyen faktörleri analize dahil ederek EPI yeniden
hesaplamıştır. Düzeltilmiş EPI'ye dayanarak, sürdürülebilir kripto para madenciliğinin yalnızca, düşük puan
alan ülkelerden (Venezuela, Libya, İran veya Malezya) yüksek puan alan ülkelere (Almanya veya Danimarka
gibi) taşınması durumunda mümkün olacağını tespit edilmiştir.
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Dünya genelinde kripto paranın dünyaya verdiği ya da vereceği zararlar konuşulurken 2021 yılında Çin
önemli bir yasak kararı alarak kripto para borsasını etkilemiştir. Dünya kripto para madenciliğinin %65’inden
fazlasına ev sahipliği yapan Çin, 2013’ten beri çeşitli yasaklar uygulamaktadır. Ancak 2021 yılı içerisinde
bankaların kripto borsalarına ve yatırımcılara hizmet vermesini yasaklayan kararını yineleyerek; Bitcoin
madenciliğiyle ilgili önemli bir karar daha almıştır (Dinçer, 2021). Özellikle son dönemde ülkenin en geniş
kripto para madenciliğinin yapıldığı yerlerden birisi olan Sichuan bölgesinde, madencilik faaliyetlerinin
durdurulması hükümet tarafından emredilmiş ve elektrik firmalarının Kripto para madenciliği yapan firmalara
elektrik vermelerinin yasaklandığını duyurmuştur (Agence-France-Press, 2021). Bu yasaklamalar sonucunda
ise Çin’deki kripto para madencileri, mecburen operasyon merkezlerini başka ülkelere kaydırmak zorunda
kalmıştır. Bu durum kripto para madenciliğinin tekelleşmesini engellediği gibi daha homojen yapıya
kavuşmasını sağlamış ve madencilik süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını da teşvik
etmiştir (Nanez-Alanso vd., 2021).
3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Dünya genelinde artan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tüm sektörlerin dinamik bir değişim
içerisinde yer almasına neden olmuştur. Bu değişimlerden etkilenen sektörlerden biri de hiç şüphesiz ki finans
sektörüdür. Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen ve yenilikçi bir çözüm olarak ortaya çıkan kripto para, beraberinde
kendi alt sektörlerini de yaratmış ve kar topu etkisiyle büyüyerek gelişmiştir. Özellikle madencilik, finansal
hizmet sağlayıcıları, ödeme işlemleri, para piyasası ve e-cüzdanlar gibi alt sektörlerde yaşanan değişimin,
diğer alt sektörlerden daha hızlı olacağı düşünülmektedir (Gültekin ve Bulut, 2017).
Kripto para teknolojisi, çok kısa bir süre de hızla büyümüş olsa da henüz çok yeni bir teknolojidir. Sistemin
henüz tamamıyla gelişmemesi, bünyesinde pek çok açıklığı barındırması ve art niyetli insanların bu açıklıkları
kullanarak piyasayı manipüle ediyor oluşu hem yatırımcıları hem de hükümetleri temkinli olmaya itmektedir
(Arıcı vd., 2022). Oysaki kripto para teknolojisinin bünyesinde barındırdığı düşük işlem maliyeti, yüksek
işlem etkinliği ve işlem güvenliği sayesinde finans sektörünün pek çok sorununa çözüm yaratacaktır (Rejeb
vd., 2021).
Her teknolojik yenilikte olduğu gibi kripto para teknolojisinin de dezavantajları bulunmaktadır. Bu
dezavantajlardan ilki ve en önemlisi ise, hiç şüphesiz ki, madencilik sürecinde gerekli olan yüksek enerji
kullanımıdır. Kripto paranın henüz avantajlı yönleri tartışma konusuyken ve tam anlamıyla anlaşılamamışken
madencilik işlemleri için gerek duyulan yüksek enerji miktarı yatırımcılar ve hükümetler nezdinde önemli
soru işaretleri doğurmaktadır. Yapılan çalışmalarda madencilik için gerek duyulan enerji miktarının sanılanın
aksine daha düşük olması ve bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor olması da henüz yatırımcıları
ve hükümetleri ikna edememiştir.
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Son dönemde ise Çin’in almış olduğu yasaklayıcı karar ise madencilik faaliyetlerinin sekteye uğramasına
neden olmuştur. Yaklaşık 2 Trilyon ABD Doları büyüklüğe sahip olan kripto para borsasının sürdürülebilir
yapıya kavuşması, mevcut sorunların çözüme kavuşturulması ve dezavantajların avantaja dönüştürülebilmesi
için ise ülkelerin yasaklayıcı ve engelleyici adımlar yerine destekleyici uygulamaları yürürlüğe sokmaları
gerekmektedir. Zira bugünün çözümleri yarının sorunları olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle finans
sektörü açısından çağ açıcı devrim niteliğinde olan kripto para sektörünün sorunları detaylıca tespit edilerek
çözüm üretilmelidir. Öte yandan kripto para sektörünün ileride oluşturabileceği ekonomik ve katma değerin
farkında olan ülkeler ise yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranlarının arttırılmasına yönelik çeşitli teşvik
ve destekleri yaygınlaştırmaktadır (Yegen, 2019).
Tablo 3.1. G-20 Ülkelerinin Toplam Enerji Tüketimleri İçerisindeki Sürdürülebilir Enerji Kullanım
Oranları ve Değişimleri (World Bank, 2021)
2010

2012

2014

2016

2018

2016-2018 Değişim
(%)

2010-2018 Değişim
(%)

ABD

7,43

8,36

8,72

9,08

9,22

2%

24,00%

ALMANYA

11,60

12,54

13,64

13,62

14,02

3%

20,84%

ARJANTİN

8,78

8,83

8,61

8,91

9,78

10%

11,31%

AVUSTRALYA

8,16

8,31

8,29

9,21

9,31

1%

14,13%

BREZİLYA

46,92

45,34

43,55

42,43

41,82

-1%

-10,86%

ÇİN

12,26

11,33

11,53

11,52

12,06

5%

-1,63%

ENDONEZYA

34,81

30,91

28,78

29,70

28,31

-5%

-18,65%

FRANSA

11,99

10,82

12,52

13,57

13,35

-2%

11,34%

GÜNEY AFRİKA

11,78

11,37

10,60

9,78

9,90

1%

-15,95%

GÜNEY KORE

1,31

1,34

1,61

1,91

2,86

50%

118,08%

HİNDİSTAN

41,11

40,57

39,34

38,18

36,05

-6%

-12,31%

İNGİLTRE

3,66

4,43

4,76

6,01

7,36

22%

100,75%

İTALYA

12,79

11,90

14,39

16,31

17,13

5%

33,91%

JAPONYA

8,98

9,83

11,93

11,15

11,56

4%

28,69%

KANADA

21,87

21,84

22,16

22,39

22,41

0%

2,47%

MEKSİKA

9,36

9,06

8,96

9,23

9,75

6%

4,26%

RUSYA

3,34

3,22

3,24

3,60

3,29

-9%

-1,37%

SUUDİ
ARABİSTAN
TÜRKİYE

0,006
6

0,007
1

0,008
2

0,009
2

0,008
5

-8%

28,79%

14,21

12,67

13,02

13,79

11,51

-17%

-18,98%

ÜLKE

Tablo 2’de G-20 ülkelerinin yıllar bazındaki toplam enerji tüketimleri içerisinde yer alan sürdürülebilir enerji
kaynaklarının oranları verilmiştir. Tablo detaylı şekilde incelendiğinde; 2016-2018 yılları arasındaki
sürdürülebilir enerji kaynak kullanım oranlarını arttıran ülkeler; (1) Güney Kore, (2) Arjantin, (3) Meksika,
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(4) Çin ve (5) İtalya’dadır. Aynı dönem içerisindeki, bu sefer, en az kullanım oranına sahip ülkeler ise; (1)
Türkiye, (2) Rusya, (3) Suudi Arabistan, (4) Hindistan ve (5) Endonezya’dır. Tabloda ayrıca ülkelerin son 10
yıl içerisindeki kümülatif değişim oranları da yer almaktadır. Bu oranlara baktığımızda ise sürdürülebilir
enerji kaynak kullanım oranının en çok; (1) Güney Kore, (2) İngiltere, (3) İtalya, (4) Suudi Arabistan ve (5)
Japonya’da olduğunu; en az kullanım oranının ise (1) Türkiye, (2) Endonezya, (3) Güney Afrika, (4)
Hindistan ve (5) Brezilya olduğu görülmektedir. Tablo 2’de de görüldüğü üzere Güney Kore, İngiltere ve
İtalya sürdürülebilir enerji kullanımı konusundaki uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar bakımından en verimli
ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan ülkemizin de içinde bulunduğu, sürdürülebilir enerji
kullanım oranları en çok değişen ülkeler ise bu durumun farkında olmalı ve mevcut durumu sürdürülebilir
enerji kaynakları ile yenilemelidir.
Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanıma sunulması için önemli ilk yatırım maliyetlerine katlanılması
gerekmektedir. Ancak gerek uzun vadeli enerji politikaları gerekse de iklim değişikliği gibi konular nedeniyle
ülkeler, bu değişimleri hayata geçirmelidir. Ancak bugüne kadar bu durum doğanın ve ekosistemin korunması
için bir gereklilik olarak görülüyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise yenilenebilir enerji kullanım oranları
yüksek olan ülkeler, Çin’in yasaklamaları sonrasında kripto para madencileri için güvenli bir liman olabilir.
Ayrıca madencilik ve kripto para piyasalarına yönelik atılacak olumlu ve destekleyici adımlar her gün hızla
büyüyen kripto para borsasının sahip olduğu ekonomik güç ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağı haline
gelebilecektir. Bu perspektiften incelendiğinde ülkemizin hızla bu adımları atarken çeşitli bölgelerde MiningHub-Point merkezlerinin kurulması gerektiğini öneriyoruz.
Mining-Hub-Point bölgeleri Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin
bir karması olarak tasarlanmıştır. Madencilik ve kripto para alanların yazılım sektöründe yenilikçi çalışmalar
üretiyor olması nedeniyle 4691 sayılı kanun (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) kapsamında
değerlendirilmelidir (Resmi Gazete, 2022a). Kripto para sektörü uluslararası bir organizasyona sahip olduğu
için ise 3218 sayılı kanun (Serbest Bölgeler Kanunu) kapsamında değerlendirilerek sürdürülebilir enerji
kaynaklarına ve iletişim-teknoloji merkezleri konumunda olacak şekilde planlanması gerekmektedir (Resmi
Gazete, 2022b). Tüm bunların yanı sıra madenciliğin kendi alt sektörleri ile yakın temas içerisinde olması
gerekliliği ise 4562 sayılı kanun (Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu) kapsamında değerlendirilmesi
gerekliliğini doğurmaktadır (Resmi Gazete, 2022c).
Önerilen Mining-Hub-Point noktaları ile ülkemizin atacağı adımlar sonucunda Türkiye, 21’nci yüzyılın
teknoloji ve yazılım üssünün de temellerini atmış olacaktır. Bu merkezler sayesinde dünyanın dört bir
yanından gelecek üst düzey yazılımcılar ülkemize knowhow transferi yapacağı gibi nitelikli iş gücünün bir
arada olduğu büyük bir ekosistemin gelişmesine de öncü olacaktır. Kurulacak merkezlerin sürdürülebilir
enerji üretim tesislerine yakınlığı sayesinde ise sistem kendi kendisini hem enerji hem de ekonomik açıdan
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sürdürülebilir kılacaktır. 2021 yıl sonu verilerine göre 1.9 Trilyon Dolar seviyesini aşmış olan kripto para
borsası, bu büyüklüğü ile ülkemizin 2021 yılı GSYİH’ının (720 Milyar Dolar) 3 katına yakın bir büyüklüğe
sahiptir. Hayata geçirilecek merkezler ve bu merkezleri ulusal ve uluslararası arenada destekleyecek
yönetmelikler sayesinde dünya kripto para borsasının temelleri de ülkemizde atılmış olacaktır.
Türkiye sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konumuna bağlı olarak gerek fosil gerekse de doğal kaynaklardan
elde edilecek sürdürülebilir enerji kaynakları alanında önemli bir konuma sahiptir. Özellikle gerek NanezAlanso vd. (2021) çalışmasında gerekse de sürdürülebilir enerji alanına yönelik yatırımlarını hızlandırmış
olan ülkeleri incelediğimizde Türkiye’nin; en avantajlı ile en dezavantajlı ülkelerin de orta noktasında
olduğunu görmekteyiz. Öte yandan ülkemizin jeopolitik ve stratejik konumuna ek olarak, avantajlı konumda
bulunan ülkelerin Euro Bölgesi’ne dahil olması ve ülkemizin bu ülkeler karşısında sahip olduğu yüksek alım
gücü sayesinde madencilik sektöründeki yazılımcılara ev sahipliği yapabilecektir.

Bu anlamda çalışma

kapsamında önermiş olduğumu Mining-Hub-Point noktalar ülkemizi birer cazibe merkezi haline getirecektir.
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ABSTRACT
Even though informality in labor markets have been studied widely, envelope wages, a hybrid form of
informal employment, has only recently attracted more attention. In this form of informality, some employees
receive their wages from their employers in two forms, an official wage that is reported to the tax authorities
and an envelope wage that is undeclared. Given difficulties in data collection, research in this area remains
very limited. However, the institutional set-up in Turkey provides a unique setting to study envelope wages.
In Turkey, the wages are taxed at the source, and the tax payments are made by the firms. Therefore the firms
have an incentive to underreport whereas the households do not. We use data from two different
sources, one collected at the firm level and the other at the household level, in an attempt to identify
individuals who may be receiving envelope wages. We use various econometric techniques to construct wage
estimates for individuals whose wages are likely to be underreported. Our paper is the first in the relevant
literature to provide estimates of the prevalence and the size of underreporting and the associated tax losses
when data on underreporting is not directly available.
Keywords: Informal employment, envelope wages, underreporting, tax evasion
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ÖZET
Abonelik sözleşmeleri, temel olarak talep eden tüketici ile arz eden firma arasında yapılan ve belirli ya da
belirli olmayan bir süre için firmanın ilgili mal yada hizmeti sağlamasına karşılık tüketicinin bir bedel
ödemeyi yükümlendikleri sözleşmelerdir. Yani abonelik sözleşmelerinde firma tarafı, kendi firma faaliyetleri
doğrultusunda dönemsel olarak mal ya da hizmetin ifasını üstlenirken, tüketici tarafı ise bunun karşılığında,
belli bir ücret ödemek koşulunu kabul etmektedir. Abonelik sözleşmelerinin özel bir hali ile bazen arz edici
talep edicinin belirli bir süre başka bir arz ediciyi tercih etmesini çok daha maliyetli hale getirerek
engellemektedir. Bu özel kısıtlayıcı abonelik sözleşmeleri iki taraflı piyasalarda faaliyet gösteren platformalar
tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Platformlar bu sözleşmeler yardımıyla tüketicinin arz edici
değiştirme maliyetlerini yükselterek tüketicilerin belli bir süre başka platformlara gitmelerini engellemeye
çalışırlar. Platformalar bu sınırlayıcı abonelik sözleşmelerini kabul eden tüketicilere kabul etmeyenlere
kıyasla daha avantajlı fırsatlar sunulduğunu savunur.

Bu noktada bu çalışmamanın amacı iki taraflı

piyasalardaki abonelik sözleşmelerinin rekabet ve refah üzerindeki etkilerini incelemektir. Daha spesifik
olarak sınırlayıcı abonelik sözleşmelerinin tüketici rantına, üretici rantına, sosyal refaha ve piyasanın rekabet
yapısına etkilerini tartışmaktır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre her ne kadar az sayıda çalışma bu
sözleşmelerin verimliliği artırarak piyasalara olumlu katkılar sağladığını savunsa da baskın fikir bu tür
sözleşmelerin piyasadaki rekabeti engellediği, oligopolistik veya monopol durumlarına neden olabildiği,
tüketicilerin ve üreticilerin rantını düşürerek toplumsal refahı azalttığıdır.
Anahtar Kelimeler: İki Taraflı Piyasalar, Çok Taraflı Piyasalar, Platformalar, Sözleşmeler, Abonelik
Sözleşmeleri, Rekabet, Sosyal Refah, Tüketici Rantı, Üretici Rantı, Değiştirme Maliyetleri
COMPETITION EFFECTS OF SUBSCRIPTION CONTRACTS IN TWO-SIDED MARKETS
ABSTRACT
Subscription contracts are basically the contracts made between the demanding consumer and the supplying
firm, in which the consumer undertakes to pay a price in return for the firm's provision of the relevant good or
service for a definite or indefinite period. In other words, in the subscription contracts, the firm side
undertakes the periodic performance of the goods or services in line with its own firm activities, while the
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--356--

21- 22/02/2022

consumer side accepts the condition of paying a certain fee in return. With a special case of subscription
contracts, sometimes the supplier prevents the consumer from choosing another supplier for a certain period
of time, making it much more costly. These special restrictive subscription contracts are widely used by
platforms operating in two sided markets. Platforms try to prevent consumers from going to other platforms
by raising the cost of switching suppliers with the help of these contracts. Platforms argue that consumers
who accept these restrictive subscription contracts are offered more advantageous opportunities than those
who do not. At this point, the aim of this study is to examine the effects of subscription contracts in two sided
markets on competition and welfare. More specifically, it is to discuss the effects of restrictive subscription
contracts on consumer surplus, producer surplus, social welfare and the competitive structure of the two sided
markets. According to the results obtained from the study, although few studies argue that these contracts
make positive contributions to the markets by increasing productivity, the dominant idea is that such contracts
prevent competition in the market, can cause oligopolistic or monopoly situations, and reduce social welfare
by reducing the consumer and producer surplus.
Keywords: Two Sided Markets, Multi Sided Markets, Platforms, Contracts, Subscription Contracts,
Competition, Social Welfare, Consumer Surplus, Producer Surplus, Switching Costs
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ÖZET
Bir iktisadi faaliyetin taraflarının ilgili faaliyetle alakalı bilgi düzeylerinin aynı olması simetrik bilgi durumu
olarak ele alınırken bilgi düzeyi farklılığı bilgi asimetrisi olarak ifade edilir. Simetrik bilgi piyasalarda etkinlik
şartlarından birisi olarak kabul edilirken, bilgi asimetri durumunda ters seçim, ahlaki tehlike ve asil-vekil
sorunu gibi problemler ortaya çıkarak piyasa başarısızlığı gerçekleşir. İki taraflı piyasalar geleneksel tek
taraflı piyasalarla karşılaştırıldığında bilgi asimetrisinin çok daha yüksek olduğu piyasalar olarak
değerlendirilir. İki taraflı piyasalarda bir iktisadi faaliyette en az iki taraf ve bu iki tarafa aracılık eden bir
platform vardır. Hem tarafların kendi aralarında hem de taraflarla platform arasında bilgi asimetrisi söz
konusudur. Eğer platformda bilgi asimetrisinden kaynaklı sorunlar artarsa taraflar teker teker platformu terk
etmeye başlar ve bir noktadan sonra dolaylı ağ etkilerinin de etkisiyle bu terk edişler hızlanır ve platform
gerekli kritik kitle düzeyinin altında kalır ve başarısız olur. Bu noktada bu çalışmanın amacı iki taraflı
piyasalarda bilgi asimetrisi konusunu ele almak ve çözüm politikalarını tartışmaktır. Çalışmanın sonuçlarına
göre iki taraflı piyasadaki bilgi asimetrisi özelliklede hizmet piyasalarında beklenen piyasa çıktı seviyelerine
erişilmesine engel olmaktadır. Bu bilgi asimetrisi probleminin çözümünde kullanılan en etkin ve yaygın üç
yöntem; tüketicilerin tüketimlerinden sonra yaptıkları değerlendirmelere bağlı olarak oluşturulan satıcı itibarı,
platformun çeşitli kriterlere bağlı olarak satıcı tarafa verdiği sıfatlar ve maliyetsiz iade garantisidir. Sonuçlara
göre bu politikaların platformun genel kalitesini iyileştirdiği, satıcıların özelliklerini yükselttiği, rekabeti
tetiklediği ve tüketici refahını artırdığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İki Taraflı Piyasalar, Çok Taraflı Piyasalar, Platformalar, Simetrik Bilgi, Asimetrik
Bilgi, Bilgi Asimetrisi, Ters Seçim, Ahlaki tehlike, Asil-Vekil Problemi, Piyasa Başarısızlığı
INFORMATION ASYMMETRY IN TWO SIDED MARKETS
ABSTRACT
The fact that the parties of an economic activity have the same level of knowledge about the relevant activity
is expressed as symmetric information and the difference in information level is expressed as information
asymmetry. While symmetric information is accepted as one of the efficiency conditions in the markets, in the
case of information asymmetry, problems such as adverse selection, moral hazard, and principal-agent
problem arise and market failure occurs. Two sided markets are considered as markets where information
asymmetry is much higher when compared to traditional one-sided markets. In two sided markets, there are at
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least two parties in an economic activity and a platform that mediates these two parties. There is information
asymmetry both between the parties and between the parties and the platform. If the problems caused by the
information asymmetry on the platform increase, the parties start to leave the platform one by one, and after a
point, these abandonments accelerate with the effect of indirect network effects and the platform remains
below the required critical mass level and fails. At this point, the aim of this study is to address the issue of
information asymmetry in two sided markets and to discuss solution policies. According to the results of the
study, the information asymmetry in the two sided markets prevents reaching the expected market output
levels, especially in the service markets. The three most effective and common methods used in solving this
information asymmetry problem are the reputation of the seller, which is created based on the evaluations
made by the consumers after their consumption, the labels given by the platform to the seller depending on
various criteria, and the cost-free return guarantee. According to the results, it can be said that these policies
improve the overall quality of the platform, increase the features of the sellers, trigger competition, and
increase consumer welfare.
Keywords: Two Sided Markets, Multi Sided Markets, Platforms, Symmetric Information, Asymmetric
Information, Information Asymmetry, Adverse Selection, Moral Hazard, Principal-Agent Problem, Market
Failure

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--359--

21- 22/02/2022

NEFRET SUÇUNA BİLİŞSEL ANTROPOLOJİK BAKIŞ
Emre SEVEN
Sivas Cumhuriyet University International Relations Office
ORCID: 0000-0002-6649-4838

ÖZET
Nefret suçu kavramı her ne kadar hukuk literatüründe nispeten yakın bir zamanda kullanılmaya başlansa da,
olgunun kendisi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu “öteki” ve “farklı” olana her zaman korku, merak, ilgi
duygularının iç içe geçtiği çoğu zaman olumsuz bir tavır ile yaklaşmış, öteki ve farklıyı, daha genel bir ifade
ile bilinmeyeni bilinir kılmak ve onunla başa çıkabilmek için çeşitli mekanizmalar üretmiştir. Bu
mekanizmalardan biri karşılaşılan her bilgiyi belli kategorilere ayırmak ve bu kategoriler çerçevesinde
değerlendirmektir. Öte yandan 20.yy’ın son yarısında dilbilimci ve antropolog Ward Goodenough
öncülüğünde, ilk olarak dilbilimsel antropolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan ve daha sonra başlı başına bir
anabilim dalına dönüşen Bilişsel Antropoloji, kültür ve zihinsel süreçler arasındaki ilişkiye odaklanarak, farklı
kültürlere mensup bireylerin ve grupların kültürel bilgiyi farklı şekillerde nasıl öğrendiğini ve kategorize
ettiğini anlamaya çalışır. Bu çalışmada “nefret suçu” kavramı bu bağlamda irdelenecek ve nefret suçu
eyleminin oluşumundaki bilişsel mekanizmaların rolü ve insanın öteki olana yaklaşımı bilişsel antropolojinin
araştırma alanlarından kültürel şemakuramı çerçevesinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: nefret suçu, kültürleme, şema kuramı, bilişsel antropoloji, önyargı temelli suç
A COGNITIVE ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO HATE CRIME
ABSTRACT
Although the concept of “hate crime” has appeared relatively recently in law literature, the phenomenon itself
is as old as human history. Mankind has always approached the “other” and “different” in a manner, often in a
negative way, in which fear, curiosity, and interest haveintertwined, and has developed various mechanisms to
acquaint and cope with the “other” and “different” or in a more generalized term, “the unknown”.
Categorizing all the encountered information into certain groups and evaluating it within these categories is
one of these mechanisms. On the other hand, cognitive anthropology, appeared in 1950s led by linguist and
anthropologist Ward Goodenough, focuses on the relations between the culture and mental processes of
human in order to understand how people and the groups from different cultural backgrounds categorize
cultural knowledge. In this study the concept of “hate crime” will be analyzed in this context and the cognitive
mechanisms behind the development of the hate crime action during enculturation process will be discussed
within the frame of cultural schemata theory of cognitive anthropology.
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Giriş
İnsanın “öteki” ile ilişkisi sosyal ve insani bilimlerin, özellikle de psikoloji ve antropolojinin en temel
araştırma konularından biridir. Kendisi de anne karnında bir “öteki” olarak dünyaya gelen insan ilk olarak
anne sonrasında baba ve daha sonrasında ise hayatı boyunca karşılaştığı tüm ötekilerle gireceği ilişkiler
aracılığı ile kendi kimliğini oluşturur. Dolayısıyla ötekisiz bir kimlik inşası mümkün değildir. Bir toplum ya
da topluluk içinde yer alan tüm “öteki” bireylerin oluşturduğu kültür bireyin kimlik oluşumundaki en önemli
etkendir.Bu bağlamda kültür kolektif bir olgudur.
Öte yandan deneyimlerin özerkliği ve eşsizliği her bireye, içinde bulunduğu kültürden etkilenen ve/fakat
bireye özgü olan bir kimlik kazandırır. Bu farklı kimlikler ve onların sahip oldukları farklı motivasyonların
her zaman uyum içinde ilerlemesi ya da bir arada bulunulması düşünülemez. Dolayısıyla bu kimlikler ve
bireyler arasında çatışmalar oluşması kaçınılmazdır. Bu çatışmalar bireyler arasında olabildiği gibi topluluklar
arasında da meydana gelebilir.
İnsan ve toplulukların bu çatışmalara dair oluşturduğu düşünceler ve vereceği bilinçli ya da bilinç dışı tepkiler
en hafif yargılardan en şiddetli olaylara kadar değişiklik gösterebilir. Ötekine duyulan nefret bu tepkilerden
yalnızca biridir.
1. Nefret Duygusu ve Nefret Suçu
TDK’ya göre “Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu” ve “tiksinme, tiksinti”
(“Nefret” sozluk.gov.tr) olarak tanımlanan nefret kavramı Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından ise
“yoğun tiksinme duygusu, öfke ve genellikle zarar verme arzusunu birleştiren düşmanca duygu." olarak
nitelenir (“Hate” https://dictionary.apa.org/hate).
Nefret Suçu ise Avrupa Birliği Güvenlik Teşkilatı (AGİT)’in tanımıyla “Bir kişiye veya gruba karşı; ırk,
etnik/milli köken, din, cinsiyet, cinsel tercih, fiziki engellilik, yaş gibi nedenlerden duyulan önyargı yüzünden
kişilerin maddi ve manevi varlıklarına karşı işlenen” suçlardır (Akt. Gürler 2010:262). Sullaway “mağdurun
gerçek veya algılanan ırkı, rengi, dini, engelliliği, cinsel yönelimi veya ulusal kökeni nedeniyle seçildiği
suçlar” (2004:250) tanımlamasıyla mağdurun gerçekten sahip olduğu kimliğin yanı sıra kimliğinin suçu
işleyen tarafından “algınanmış” halini de hesaba katar. Bu suçun işlenmesindeki bilişsel mekanizmaları
tartışma amacındaki çalışmamız için bu nokta oldukça önemlidir. Zira “biliş” kavramının içerisinde “algı”
başat bileşenlerden biridir.
Bu ve buna benzer çok sayıda nefret suçu tanımından hareketle nefret suçunun en az nefret duygusu kadar
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“önyargı” kavramı ile de ilgili olduğu sonucuna varılabilir (Ersoy 2018:112) Önyargı APA tarafından şu
şekilde tanımlanır:
“Başka bir kişi veya gruba karşı, o kişi veya grupla herhangi bir deneyim yaşanmadan önce oluşan olumsuz
tutum. Önyargılar, duygusal (hafif sinirlilikten nefrete kadar değişen duygular), bilişsel (basmakalıplar da
dahil olmak üzere gruplar hakkındaki varsayımlar ve inançlar) ve davranışsal (ayrımcılık ve şiddet dahil
olumsuz davranışlar) bileşenler içerir. Değişime dirençli olma eğilimindedirler çünkü önyargılı bireyin gruba
ilişkin bilgi algısını bozarlar. Irksal gruplaşmaya dayalı önyargı, ırkçılıktır; cinsiyete dayalı önyargı
cinsiyetçiliktir; kronolojik yaşa dayalı önyargı yaşlı ayrımcılığıdır; ve engelliliğe dayalı önyargı, ableismdir1”
(“Prejudice” https://dictionary.apa.org/prejudice).
Nefret suçunun oluşmasındaki yol bir piramit şeklinde incelendiğinde temel basamakta önyargının bulunduğu
görülebilir:

Ableism : Engelli bireylere karşı gösterilen ayrımcılık. İngilizce ’de muktedir, ehil olmak, gücü yetmek vb. anlamındaki “able”
kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı olan “engelli ayrımcılığı” paragraftaki tanımında, cümle içinde tekrara düşeceği için
“ableism” şeklinde kullanılmıştır Y.N
1
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Soykırım

Ön Yargı Temelli Şiddet
Cinayet, Tecavüz, Fiziksel Saldırı,
Terörizm, Kundaklama, Vandallık,Kutsala
saldırı, Tehdit
Ayrımcılık
İktisadi ayrımcılık, siyasi ayrımcılık, eğitimsel
ayrımcılık, istihdam ayrımcılığı, barınma ayrımcılığı&tecrit,
Suç hukuku eşitsizlikleri

Önyargı Eylemi
Zorbalık, Dalga Geçme, Lakap Takma, İftira, Sosyal Kaçınma,İnsandışılaştırma,
Önyargılı-Küçük Düşürücü Şakalar
Önyargılı Tavırlar
Stereotipleştirme, Duyarsız İfadedeler, Farklılık Korkusu, Dahil etmeyen (Non-Inclusive) Dil,
Mikroagresyon, Benzer fikirdeki kişileri önyargıyı meşrulaştırmak için kullanma, pozitif bilgiyi
elemek için olumsuz ya da yanlış bilgiyi kabul etme

Tablo 1. Nefret Piramidi (Anti-Defamation League https://www.adl.org/sites/default/files/documents/pyramid-of-hate.pdf)

Bu piramit ayrıca basit gibi görülen ön yargının toplumsal boyuta ulaştığında insanın ve hatta bütün bir halkın
yaşam hakkını tehlikeye düşüren eylemlere dönüşebileceğini göstermesi açısından da anlamlıdır.
Abacıoğlu’na göre nefret temelli şiddet “toplum güvenliği için tehlike oluşturan” bir durum haline geldiğinde
“ceza hukuku yoluyla önlenmesi gereken bir sorun” olarak kabul edilir. Nefret suçu kavramları her toplum
içinde farklı bir biçimde cereyan eden olaylar ve bu olaylara karşı duyulan toplumsal bilinç sonucunda
oluştuğu için her devletin bu suça getireceği tanım birbirinden farklıdır. Bu durum, tanımın anlaşılabilmesi ya
da belirlenebilmesi için devletlerin kendilerine özgü tarihlerinin incelenmesi gerektirmektedir (2020:4) Nefret
suçunun tarihi ve farklı devlet ve kültürlerdeki tanımının irdelenmesi bu çalışmanın amacı ve kapsamı
dışındadır. Ancak nefret suçuna giden yolun birinci basamağı olan önyargı düşüncesinin bilişselboyutuna ve bu
bilişsel olgunun farklı kültürleme süreçlerine maruz kalmış kişilerde farklı biçimlerde oluşabileceğine işaret
etmesi bakımından bu kısımda Bilişsel Antropoloji, Prototip ve Şema Kuramına değinmekte fayda
görülmektedir.
2. Bilişsel Antropoloji
Bilişsel Antropoloji, antropolojinin “insan toplumu ile insan düşüncesi arasındaki ilişkiyi inceleyen” alt
dalıdır. (D’Andrade, 2003:1) Bilişsel antropologlar insanların çevrelerindeki nesne ve olayları öğrenme
sınıflandırma ve anlamlandırma sürecini kültürel bağlam içerisinde inceler; kültür ve insan zihni arasındaki
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--363--

21- 22/02/2022

karşılıklı etkileşimin örüntülerini anlamaya çalışırlar.
Bu açıdan “her kültürün maddi yaşamı, olayları ve düşünceleri kendine özgü belirli ölçütlere göre
düzenlediğini” varsayan bilişsel antropolojiye göre kültür “bir toplumun üyelerinin zihinlerindeki idealleşmiş
bilişsel sistemdir-yani, bilgi, inanç ve değerler sistemidir” (Casson’dan akt. Altuntek 2007:242) Bilişsel
Antropologlara göre dünya kaotiktir fakat insanlar onu sınıflandırarak anlayabilir ve her toplumun dünyayı
anlamlandırmakta kullandığı “semantik alanlar kümesi” kendisine özgüdür. (Altuntek, 2006: 46) Bu nedenle
bilişsel antropoloji “kültürel içeriği oluşturan zihinsel temsilleri ve süreçleri” (Wassmann & Bender, 2015:
16) yerlinin bakış açısını kavramayı amaç edinen emik yaklaşım ile inceler. (Erickson &Murphy 2003: 115)
En basit nesnelerden en karışık sosyal olaylara kadar pek çok olgu bu inceleme kapsamında yer alabilir.
(D’Andrade, 2003:1) Çalışma alanı bağlamında bilişsel antropoloji, psikoloji, dilbilim, nörofizyoloji,
sinirbilim, sosyoloji ve bilgisayar bilimleri gibi pek çok disiplin ve bu disiplinlerin alt dalları ile ilişkili
olan multidisipliner bir bilim dalıdır. Bilişsel Antropolojinin öncüsü kabul edilen Ward Goodenough’un
kültür tanımı kültürün bilişseliçeriğinin özeti gibidir:
“Bir toplumun kültürü, bir kişinin o kültürün üyeleri tarafından kabul edilebilir bir şekilde faaliyet
gösterebilmek için bilmesi veya inanması gereken her şeydir... Kültür maddi bir fenomen değildir; şeyler,
insanlar, davranışlar veya duygulardan oluşmaz. Daha çok bu şeylerin bir organizasyonudur. Kültür,
insanların zihninde olan şeylerin biçimleri; ve bu biçimleri algılama, ilişkilendirme ve başka şekilde
yorumlama modelidir. (Goodenough 1964:167)."
1950’li yılların sonlarında dilbilim temelli bir anlayışla ortaya çıkan ve zihinsel model farklılıklarını dil
vasıtası ile incelemekte olan Bilişsel Antropoloji, 1970’lere gelindiğinde dilbilimci Chomsky’nin insanın dil
yeterliliğinin evrensel temelleri olduğunu öne süren kuramıile birlikte, kültürlerarası farklılıkları araştırmaktaki
odağını, dil ve anlam bilimden, muhakeme, hafıza gibi zihinsel süreçlere yöneltmiştir. (D’Andrade’den akt.
Altuntek 2007:253) İlk olarak insan zihninin nesneleri ve olguları insanın zihninde bulunan bir kategorinin en
tipik örneği ile kıyaslayarak algıladığını öne süren Prototip kuramı ortaya çıkmış fakat nispeten basit
kategoriler ile ilgilenen bu kuram 1970’li yılların sonuna gelindiğinde insan bilişinin prototiplerden çok daha
karmaşık bir sınıflandırma sistemine sahip olduğunun keşfedilmesi ile birlikte yerini çok daha kapsamlı bir
analiz imkânı sunan şema kuramına bırakmıştır. (D’Andrade 2003:122)
D’Andrade’ye göre prototip bir kategorinin içsel yapısını en iyi temsil eden örnektir.(akt. Altuntek 2007:254)
Prototip kavramı psikoloji alanında ilk kez kullanan Rosch tarafından ise en az algısal çaba ile maksimum
bilgiyi sağlayan “psikolojik olarak temel seviyede nesneler” olarak tanımlanmıştır. (Akt. Blount 2011:18)
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2.1. Prototip Kuramı

Prototip kuramı, insan zihninin nesneleri ve olguları yani kültürü, insanın zihninde bulunan kategorilerin en
tipik örneği ile kıyaslayarak algıladığını ve öğrendiğini öne sürmektedir. Bu noktada günümüzün en önemli
Bilişsel Antropologlarından Maurice Bloch’unprototiplerin algılanışına dair verdiği örnek anlamlıdır:
“Kavramlar, belirli örneklerin gevşek bir şekilde oluşturulmuş ailelerini sabitleyen belirsiz ve koşullu
"prototiplere" referansla oluşturulur. Örneğin, bir ev kavramı, o şeyin bir ev olup olmadığına karar vermeden
önce kontrol edilmesi gereken temel özelliklerin(çatı,kapı,duvar vs) bir listesi değildir. Öyle olsaydı, çatısını
kaybetmiş bir evin hala bir ev olduğu hakkında hiçbir fikrimiz olmazdı. Daha ziyade, biz bir şeyin “ev”
olduğunu hiçbiri şart olmayan, ancak tipik bir evin ne olduğuna dair genel bir fikirle bağlantılı olan, gevşek bir
şekilde ilişkilendirilmiş 'ev benzeri' yaratıklar grubuyla karşılaştırarak anlıyoruz”(1998:5-6).
“Prototip” kavramı “kalıp yargı(stereotip)” ile benzer izlenimi verse de bu iki kavram birbirinden oldukça
farklıdır. Prototip bir uyaranı teşhis etmek için o uyaran ve onunla daha önceki deneyimlerde edinilen bilgileri
kıyaslamak üzere kullanılan bir referans noktası iken kalıp yargı tıpkı önyargı gibi çoğunlukla işaret edilen
kavramla ilgili bir deneyim yaşanmadan oluşturulan ve bilgi eksikliğini telafi etmek amaçlı bir genellemedir.
Bu genellemeye olumsuzbir duygu eklenirse kalıp yargı ön yargıya dönüşür (Abacıoğlu 2020:28)
2.2. Şema Kuramı

Ünlü Alman felsefeci Immanuel Kant Saf Aklın Eleştirisi isimli eserinde “geçmişin her biri kendi spesifik
özelliğini muhafaza eden bir unsurlar grubu olmaktan ziyade bir kitle halinde işlev gördüğünü” (akt Casson
1983: 430) ifade ederek “şema” ismini kullanmasa da kavramın işlevlerine dair bilinen ilk açıklamayı
yapmıştı.
Bu tanımdan hareketle şemaların dış uyaranların geçmiş deneyimler baz alınarak yorumlanması ile oluşan ve
kendilerinden sonraki tüm bilgilerin işlenmesinde rol oynayan genelleştirilmiş kavramsal bilgi kategorileri
(Nishida, 2005:402) olduğunu söylemek mümkündür. Bloch’a göre “kültürel olarak yaratılan” şemalar
“standart ve tekrar eden durumlarla başa çıkmamızı sağlayan gevşek prosedür ve anlayışlardan oluşan küme
halindeki ağlardır” (1998:6).
Şemalar maruz kalınan bilgilerin algılanması ve yorumlanması, kategorizasyonu ve planlanması, tanınması ve
geri çağrılması, problem çözme ve karar verme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak insanların,
olayları anlamlı ve anlaşılabilir kılmak için etraflarındaki dünyayı organize etmesine yardımcı olurlar.
(Casson 1983:430 Shahghasemi 2017:1)
Kavramı bugünkü bilinen anlamında bilim dünyasına kazandıran kişi 1932 yılında şemaların bellek
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inşasındaki rolünü keşfeden İngiliz psikolog Frederic Charles Bartlett’tır. Bartlett’e göre şemalar “dikkati
kontrol eden, belleği yeniden inşa eden ve daha önce karşılaşılan şeyleri tanıma ve hatırlamayı sağlayan
hipotetik zihinsel yapılar (soyut bilgi yapılan)”dır. “Bir bireyin bir olaya ilişkin ilk deneyimi, onun bilişsel
gelişiminin sınırlılıkları içinde belleğinde var olan şemalardaki rasyonelleştirme, ilişkilendirme, değiştirme
süreçlerine” maruz kalır. Uyaranların yorumlanması belleğin yeniden inşa edilmesine ve şemaların da
dönüşüme uğramasına neden olur. (Altuntek 2007: 254-255) Geçmiş deneyimler sayesinde oluşan şemalar o
olay ve deneyimlerin birebir kopyası değildir onun daha önceki deneyimlere göre yorumlanmış ve işlenmiş
halidir. (D’Andrade 2003:122)
Şemalar sadece bilgi depoları değil aynı zamanda bilgi işleyicilerdir. Bu bilgi işleyici işlevleri onların var olan
bilgiyi işlemesinin yanı sıra kimi zaman çıkarımlar da yaparak bilgilere dış uyaranlar tarafından sunulmamış
eklemeler yapabilir, ya da dış uyaranlarda mevcutolan kimi detayları silebilirler. (akt. Casson 1983:430)
Şemalar, yeni sosyal durumlarda güvenle hareket etmemize olanak sağlar - kendi davranışımız için bir
çerçeve ve başkalarının davranışını anlamak ve tahmin etmek için bilinç düzeyinin dışında işlev gören bir
mental harita sağlarlar. Bu bilinç dışı bilgi çoğunlukla örtük olarak işlev görür ve yalnızca ihlal edildiklerinde
bilinç düzeyine çıkar yani fark edilirler. (Dengah II vd., 2020:11)
Şemaların kültürel bağlamda önemi ise kültürleme sürecinde yatar. Kültür, o kültürün içerisinde yer alan
bireyleri kültürleme süreci içerisinde tıpatıp aynı olmasa da benzer uyaranlara maruz bırakır. Aydın’ın
tanımıyla kültürleme “kişinin doğduğu andan itibaren içine doğduğu kültür tarafından, o kültürün değer, anlam
ve normlarıyla öğretilenmesi süreci”dir. Kişi hayatta olduğu sürece devam eden bu süreç kişinin “doğumdan
erişkinliğe kadar aile, çocukluk ve erişkinlik döneminde arkadaşlık ve okul çevresi, erişkinlikten itibaren de
akranlar topluluğu, iş çevresi, sınıf, toplumsal tabaka gibi çeşitli gruplar içinde, kendi kişiliği ile toplumun
beklentileri arasındaki dengeyi” kurmasını sağlar. “Kültürleme süreci, bir tür toplumsal uyarlanma sürecidir.
Bu nedenle, sosyoloji literatüründe sosyalizasyon ya da toplumsallaşma olarak anılır.” (2003: 537-538)
Her ne kadar teknoloji iletişim imkanlarını kökünden değiştirse de insanlar çoğunlukla aynı kültürün
üyeleriyle etkileşime geçer ya da benzer bilgileri öğrenir. Bu da aynı kültüre mensup kişilerin benzer “kültürel
şemalara” sahip olmasına imkân sağlar. Quinn ve Strauss’un deyimiyle “şemalar, benzer sosyal deneyimleri
olan insanlar arasında paylaşılır”(1997:48) Bireyler bu kültürel şemaları doğrulayan biçimde davranışlar
gerçekleştirdikçe kültürel şemalar güçlenir. (Akt Nishida 2005: 409) Şemaların güçlenmesi kişinin etrafındaki
uyaranlara karşı geliştirdiği yargılara daha az bilişsel çaba harcayarak ulaşmasını sağlar. Bu sayede kültürel
bilgi, sorgulanmadan ve bilinç düzeyine ulaşmadan kabul edilen bir olgu haline gelir.
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3. Şema Kuramı Çerçevesinde Nefret Suçuna Bilişsel Bakış
İnsanın (ve hatta bütün canlıların) hayattaki en temel motivasyonu canlılığını sürdürmektir. Tüm diğer
motivasyonlar bu ana amaca hizmet ederken tüm korkuların temelinde de hayatı tehlikeye düşürme ihtimali
olan şeylere karşı gösterilen bilişsel tepki vardır. Canlılığın birinci şartının fiziksel vücudun işlevini
sürdürebilir konum ve durumda bulunuyor olması, hayatı idame ettirmek için başat koşul olarak fiziki
vücudun korunmasını zorunlu kılar. Öte yandan insan “tükenir” bir canlıdır. Başka bir değişle fiziksel
vücuttaki tüm birimler ve dolayısıyla insan sınırlı bir ömre sahiptir. Bu tükenirlik durumu insanı minimum
eforla maksimum sonucu almak üzere vücudunu ve tüm kaynakları en verimli şekilde kullanmaya iter.
Vücudun merkezi konumundaki beyin de bu verimlilik prensibine göre çalışır. Dünya insan zihninin her birini
her seferinde ayrı ayrı değerlendiremeye kapasitesinin yetmeyeceği kadar çok sayıda ve çeşitlilikte
enformasyon içerir. (Demirtaş-Madran 2012:30) D’Andrade’ye göre beyinlerimiz bu çeşitlilikle başa
çıkmanın bir yolu olarak birbirlerine benzer olguları bir arada sınıflandırabilecek örüntüler arayan aygıtlardır.
Bu örüntü arama prensibi beynin daha hızlı ve daha az enerji harcayarak bilgiyi işlemesine olanak tanır
(1995:115) Bu nedenle daha önce karşılaşılmış ya da karşılaşılmışlara benzer bir örüntüye sahip bilgi beyin
için kolay işlenebilme özelliği itibari ile daha az zahmetlidir dolayısıyla verimlilik prensibinin işlevine
uygundur. “Yeni” ve “farklı” bilginin işlenmesi ise önceden benzerleriyle karşılaşılmış enformasyona kıyasla
daha yüksek seviyede bir bilişsel çabayı gerektirdiğinden (Dengah II vd. 2020:11) beyin tarafından, içeriği
anlaşılana yani beyin bu yeni bilgiyi tanıyabilmek için gerekli olan çabayı minimize edene kadar bir
olumsuzluk olarak algılanır. Bu olumsuzluğun ya da tehlikenin bir an önce giderilmesi hayatın devamlılığı için
önemlidir. (Skillings ve Dobbins ve 1991: 208)
Beyin bu bilişsel kolaylık prensibi gereği bir uyaranla karşılaştığında ilk olarak zihninde bu uyaranın daha önce
kodlanmış olup olmadığını kontrol eder. Bu, merkezi sinir sisteminin en temel amacını oluşturan, biraz önce
bahsettiğimiz korunma dürtüsünden kaynaklanan ve muntazaman tekrarlanan bir risk değerlendirme işlemidir.
(Porges 2011:11) Tüm bu işlemler kültürleme sürecinde elde edilen şemalar aracılığı ile gerçekleşir.
İnsanlar çevrelerindeki her şeyi olduğu gibi insanları ve onlardan gelen mesajları da belli şemalar olan
cinsiyet, etnik köken, yaş gibi kategoriler içerisinde algılar, anlamlandırır ve yorumlar. Bu süreç yukarıda da
bahsedildiği gibi bir “bilişsel tasarruf” amacıyla gerçekleşir (Demirtaş-Madran 2012:31). “Öteki” nin, “farklı”
olanın içerdiği bilinmezlik, şemaları bozuma uğratarak sosyal davranışı tahmin edilemez hale getirir. (Dengah
II vd. 2020:11) Bu da beyni normalin üstünde bilişsel çaba harcaması sebebiyle beynin bu tip enformasyona
karşı ihtiyatlı davranmasına ve çoğunlukla bilineni bilinmeyene tercih etmesine yani bilinene karşı bir sempati
bilinmeyene karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine sebep olur. Bu tavır ve tercih bilinçdışında gerçekleşir.
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“Bilinmeyen” ve “farklı” olana dair gösterilen bilişsel tepkinin bilinen durumlara karşı gösterilenden farklı
olduğuna ve bu farkın nörofizyolojik olarak gözlemlenebilir olduğunadair çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Örneğin Phelps vd.,(2000) gerçekleştirdikleri çalışmada farklı ırklara mensup kişilerle karşılaşıldığında
beynin korku işleme birimi olan amygdala aktivasyonunda artış olduğunu gözlemlemişlerdir.
Kültürel bağlamda bakıldığında insanın kendi kültüründen aşina olduğu uyaranları sergileyen bireylere karşı
olumlu, farklı bir kültürün bilgilerini sunan bireylere karşı ise ihtiyatlı davranma eğilimi gösterdiğini
söyleyebiliriz. Bu duygu antropoloji literatüründe “etnik merkezcilik” ya da “etnosantrizm” olarak
isimlendirilir.
Latince Ethnos (millet) ve Kentron (merkez) kelimelerinin birleşiminden türeyen Etnosantrizm/Etnik
Merkezcilik kişinin kendisinin ait olduğu kültürden başka bir kültürü, kendi kültüründe edindiği değer yargıları
çerçevesinde algılama ve yargılama tarzına verilen isimdir. Bu çerçeve bağlamında birey kendi kültürünü
“normal” kabul ederken “öteki” kültürleri kendi kültürünün bu sözkonusu “norm”larını baz alarak
değerlendirir. Bu değerlendirme çoğunlukla kendi kültürünün “öteki” kültürlere göre çok çeşitli değişkenler
açısından üstün olduğu inancını taşır. (Güvenç 2016: 27) Fakat biz etnosantrizmi bir üstünlük inancının kendisi
olmaktan ziyade içerdiği kültürel önyargı nedeniyle bu inanca yol açabilen bir referans noktası ve bakış açısı
olarak kabul etmeyi yeğliyoruz.
Etnosantrizm kaçınılmazdır. Başka bir değişle her birey, bilinç düzeyinde farkına varmasa da, belli bir ölçüde
etnosantriktir. (Kinder ve Kam, 2010: 8) Öte yandan Etnosantrizm her ne kadar olumsuz yargılar taşısa da
kişinin topluma aidiyeti, içinde yetiştiği kültüre ve kendine karşı olumlu duygular geliştirmesine yardımcı
olabilir ve toplumdaki bireylerin birbirleriyle olan ilişkisine katkı sağlayabilir (Dobbins ve Skillings 1991: 41,
Güvenç 2016: 28). Fakat “bu tutum fikir ve tercih alanlarının ötesine geçip ahlak ve iktidar kararlarının
alındığı ve kaynakların tahsis edildiği temel haline geldiğinde ırkçılık haline gelir.” (Dobbins ve Skillings
1991: 41) Nefret suçunun işlenmesine yol açan koşullardan biri etnosantrik düşüncenin ayırımcılığa ve
nefret temelli eylemlere dönüşmesidir.
Öte yandan nefret suçları sadece bir kişiyi değil o kişinin mensubu olduğu grubu da hedefine alır. (Demirbaş
2017: 2697) Bu nedenle nefret suçları toplumsal ve kültürel bir kimlikde barındırır.
Antropoloji bilimi ve özelde Bilişsel Antropoloji altbilimi, nefret suçuna yol açabileceknefret, ırkçılık, önyargı,
kalıp yargı, etnosantrizm vb bilişsel temelli duygu ve olguların kültürel boyutunun daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olabilir.
Bu bilimlerin kullandığı yöntemler ile elde edilen bulguların kanun koyucular, hukukçular ve eğitmenlerin
gerek ülke bazında gerekse kültürlerarası ölçüde nefret suçlarının önüne geçilmesine dair çalışmalar
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gerçekleştirmesinde son derece önemli olduğu, insanın kendi etnosantrik düşüncelerini yeniden düşünmeye
yardımcı olan ve “ötekinin” değerlerini göstermeyi temel amaçlarından biri edinen (Kottak 2017: 27)
Antropoloji eğitiminin kapsamının artırılması gerektiği inancındayız.
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AİLE İÇİ EKONOMİK ŞİDDET GÖREN KADINLARIN MANASTIR
MÜFTÜLÜĞÜNE MÜRACAATLARI (MART-ARALIK 1919)
MUSTAFA KOÇ
Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı,
ORCID ID: 0000-0001-6441-6273

ÖZET
Literatürde cinsiyete dayalı şiddet üzerine yapılan çalışmaların çoğu, fiziksel, cinsel ve psikolojik tezahürlere
odaklanmıştır. Bu çalışma Mart-Aralık 1919 sürecinde Makedonya'nın güneybatısında bulunan Manastır
kentinde müslüman kadınların yaşadıkları aile içi ekonomik şiddeti konu edinmektedir. Ekonomik şiddet vasfi
açıdan pratikte baskın bir eylemi ifade etmektedir ve uygulanım biçimleri arasında mülke zarar verme,
hırsızlık, gasp, finansal desteğin geri çekilmesi ve finansmana erişim kısıtlamaları gibi yönleri mevcuttur.
Aile içinde kadına yönelik ekonomik şiddet veya ekonomik/mali istismar üzerine yapılan nitel (veri toplama
ve analizi dışı) araştırmaların, diğer şiddet biçimlerine kıyasla daha az ilgi görmesi araştırma sahasındaki
boşlukların doldurulmasını önlemektedir. Manastır kentinde ikamet eden müslüman kadınlara karşı
gerçekleştirilen aile içi şiddet eylemlerinin tanzimi, değerlendirmesi ve bittabi sonuçlandırılması şeri hukuk
çerçevesinde müftülüğün uhdesindedir. Eş kaynaklı ve çoğu boşanma süreciyle ilişkili olan ve mihr-i
müeccelin ödenmemesi, nafaka verilmemesi/verilmek istenmemesi, eşyaların zapt edilmesi şeklinde
gerçekleşen ekonomik şiddetin tek yönlü olduğunu söylemek mümkün değildir. Öncesinde yahut sonrasında
fiziksel (dayak, evden kovma) veya psikolojik (ilgisizlik, baskı) şiddetin de eş zamanlı olarak uygulandığı
sıklıkla görülmektedir. Bu bağlamda ekonomik şiddetin tek yönlü, tek görünümlü ve tek aşamalı bir yapı
olmadığını da zikretmek gerekir. Aile içi ekonomik şiddetin eş dışındaki diğer aile bireylerinden
kaynaklandığına da vesikalarda rastlanmaktadır. Arşiv vesikalarında arazisinden hâsıl olan zahireye el koyan
elti, çiftliği işletmesine rağmen kendisi ile çocuklarına bir şey vermeyen görümce çocuğu (oğlu), tarlayı satan
üvey evlat (oğlu), eşyalarını vermeyen kayınvalide, metrukatına tamamen el koyan kayınbirader (eşin erkek
kardeşi), terekesinden kendi hissesini vermeyen kayınbirader, evdeki miras hakkını zapt eden yeğenin hanımı,
eşyalarına veya terekesine tamamen el koyan kayınbirader eş dışı aile içi ekonomik şiddetin aktörleri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aile içi ekonomik şiddet, kadın, Manastır.
APPLICATION OF WOMEN WHO EXPERIENCED DOMESTIC ECONOMIC VIOLENCE TO
MANASTIR MUFTI (MARCH-DECEMBER 1919)
ABSTRACT
Most of the studies on gender based violence in literature have focused on its physical, sexual and
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psychological manifestations. This study is on the domestic economic violence experienced by Muslim
women between March and December 1919 in the city of Manastır, located in the southwest of Macedonia. In
practice, economic violence is a dominant act in nature and its application has aspects such as damage to
property, theft, robbery, withdrawal of financial support and restrictions on access to finance. The fact that
qualitative (non-data collection and analysis) studies conducted on economic violence or economic/financial
abuse against women in the family receive less attention compared to other forms of violence prevents filling
the gaps in the field of research. Regulation, evaluation and finalization of acts of violence against Muslim
women residing in the city of Manastır are under the responsibility of mufti within the framework of Muslim
law. It is not possible to say that economic violence which originates from the spouse, which is mostly
associated with the process of divorce and which occurs in the form of not paying mihr-i müeccel, not
giving/not wanting to give alimony, is one-sided. It is frequently seen that physical (beating, kicking out of
the house) or psychological (indifference, pressure) violence is also applied simultaneously during or after
economic violence. In this context, it should also be noted that economic violence is not a one-sided, singlelook and single-stage structure. It is also seen in documents that domestic economic violence is also caused by
other family members, except for spouse. In archive documents, a sister-in-law who confiscated the grain
produced in the woman’s land, the son of a sister-in-law who did not give anything to the woman and her
children although they ran the farm, a stepchild (son) selling the field, a mother-in-law who did not give her
belongings, a brother-in-law (brother of the spouse) who completely confiscated the woman’s derelict, a
brother-in-law who did not give the woman’s share of the estate, the wife of a nephew who seized the
inheritance right in the house, a brother-in-law who completely confiscated belongings or estates appear as
the actors of domestic non-spouse economic violence.
Key Words: Domestic economic violence, woman, Manastır.
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Vedat BAKIR
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ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki sürekli ilerleme ve internetin etkin bir biçimde kullanılması, toplum
tarafından hızla kabul görmüştür. Bu durum bilgisayar ve internetin yaşamın her alanında kullanmasına yol
açarak yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da hızla yaygınlaşmıştır. Çocuklar artık dışarıda sosyalleşerek
geçirmeleri gereken vakitlerini evde dijital araçlarla ilgilenerek geçirmektedirler. Bu durum klasik ebeveynlik
kavramına da yeni roller yüklemiştir. Uzmanlar da ebeveynlere çocuklarının teknoloji ile olan ilişkisini sorun
olarak görmemelerini daha çok ne kadar, nasıl ve ne amaçla kullandığıyla ilgilenmelerini önermektedir. Bu
doğrultuda okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerin dijital ebeveynlik farkındalık düzeylerinin ortaya
konulması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılarak basit
tesadüfi örneklem ile Kütahya ili ve ilçelerinde ikamet eden okul öncesi dönemde çocuğu olan 351 ebeveyne
Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular dijital ebeveynlik farkındalık ölçeğinin
çocuğun cinsiyetine, doğum sırasına ve çocuğun anaokuluna/anasınıfına gidip gitmeme durumuna bağlı
olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmayan ebeveynlerin dijital farkındalık bağlamında daha fazla
olumsuz model olduğu; çalışan ebeynlerin ise çocuklarını risklerden koruma düzeylerinin daha yüksek
olduğuna ulaşılmıştır. Öğrenim durumuna bakıldığında ise; ebeveynlerden ilköğretim mezunu olanların
ortaöğretim mezunlarına göre daha fazla olumsuz model olduğu; ortaöğretim mezunlarının ise
yükseköğretime göre daha fazla olumsuz model sergilediği şeklindedir. Bununla birlikte risklerden koruma
açısından bakıldığında ise orta ve yüksek ekonomik düzeye sahip olan ebeveynlerin düşük olanlara göre daha
iyi olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, İnternet ebeveynliği, Çevrimiçi ebeveynlik, Dijital ebeveynlik farkındalığı
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ANALYSİS OF DİGİTAL PARENTAL AWARENESS LEVELS OF PARENTS WİTH CHİLDREN
İN PRESCHOOL
ABSTRACT
The continuous progress in information and communication technologies and the effective use of the internet
have been rapidly accepted by the society. This situation has led to the use of computers and the internet in all
areas of life, and it has become widespread among children as well as adults. Children are now spending the
time they need to socialize outside by taking care of digital tools at home. It is known that this situation
imposes new roles on the concept of classical parenting. Experts draw attention to the importance of how
much, how and for what purpose parents use technological devices rather than their children's relationship
with technology. In this direction, the aim of the research is to reveal the digital parenting awareness levels of
parents who have children in the preschool period. In the study, the Development of Digital Parental
Awareness Scale was applied to 351 parents who had children in the pre-school period, residing in Kütahya
province and its districts, using the Descriptive Scanning Model with a simple random sample. The findings
revealed that the digital parenting awareness scale was not dependent on the child's gender, birth order, and
whether the child went to kindergarten/kindergarten. In addition, non-working parents have more negative
models in the context of digital awareness; It has been learned that working parents have a higher level of
protecting their children from risks. Looking at the educational status; that parents with primary school
education have more negative models than parents with secondary education; secondary education graduates
exhibit more negative models compared to higher education graduates. However, in terms of protection from
risks, it can be said that parents with medium and high economic levels are more positive than those with low
economic status.
Key Words: Preschool, Internet parenting, Online parenting, Digital parenting awareness
GİRİŞ
Teknoloji neredeyse her evde bulunan dijital cihazlarla (TÜİK, 2020) gündelik yaşantımızın sıradan bir
parçası haline gelmiştir. Dijital cihazlara erişimin giderek kolaylaşması bu araç kullanıcılarının yaş aralığını
da genişletmiştir (Merdin, 2017). Tablet, akıllı telefon vb. dijital cihazlar okul öncesi dönem çocukları
tarafından da rahatlıkla kullanılabilen birer araç haline dönüşmüştür (Köksalan ve Sarıoğlan, 2019). Çocuklar
teknolojinin birçok imkânından faydalanmakla beraber hangi içeriklerin zararlı olacağını bilememelerinden
kaynaklı bu cihazları ebeveyn ya da öğretmen kontrolünde kullanılmadıklarında pek çok risk ve tehdide açık
hale gelebilmektedirler (Zeybekoğlu Akbaş ve Dursun, 2020; Köksalan ve Sarıoğlan, 2019). Özellikle okul
öncesi dönemde çocukların dijital cihazlarla erken yaşlarda tanışmış olmaları, önerilenden fazla zaman
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--374--

21- 22/02/2022

geçirmeleri, niteliği düşük ya da uygunsuz içeriklere maruz kalmaları onların gelişim alanlarını da olumsuz
yönde etkileyebilmektedir (Nathanson, Sharp, Aladé, Rasmussen & Christy, 2013).
Okul öncesi dönemde çocukların en çok model alma yoluyla öğrenmelerini gerçekleştirdiklerini düşünürsek
ebeveynlerin dijital araçların kullanımına ilişkin tutumlarının ve davranışlarının bu durumda belirleyici etken
olduğunu söyleyebiliriz (Deniz, 2007; Valcke, Bonte, DeWever & Rots, 2010). Lauricella ve diğerleri (2015)
ebeveynlerin ekran başında geçirdikleri süre arttıkça çocuklarının da ekran başında kaldıkları sürenin arttığını
söylemektedir. Maden (2019) farklı sosyoekonomik düzeye sahip anaokulu ve anasınıflarındaki çocukların
ebeveynleri ile yaptığı çalışmasında ebeveynin teknoloji kullanım sıklığı ile çocuğunun teknoloji kullanım
sıklığı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlamıştır. Manap (2020)’da ebeveynlerin akıllı telefon kullanma
süresinin dijital ihmal düzeyi ve olumsuz model olma durumlarını yordadığı bulgusuna erişmiştir. Chaudron
ve diğerleri (2015) tarafından yedi farklı ülkede 0-7 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilen çalışmada ise
ebeveynlerin dijital cihazlara yükledikleri anlamların çocuklarının dijital cihazlarla ilgili alışkanlıklarını da
etkilediği bulgusuna ulaşmıştır. Bu nedenle ebeveynlerin teknolojinin doğru kullanımını çocuklarına
benimsetmeleri ve yol göstermeleri için “dijital ebeveynlik” becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.
Dijital ebeveynlik kavramı temel düzeyde dijital araçları kullanabilen, sanal dünyanın sunduğu imkânların ve
tehlikelerin farkında olan, çocuklarını olumsuz durumlara karşı koruyabilen, teknolojinin doğru kullanımı
konusunda çocuklarına yol gösteren ve teknolojinin gereklerini göz ardı etmeyen anne ve babaları ifade
etmektedir (Yay, 2019). Bu kapsamda dijital ebeveynler yaşadığımız çağın dijital dünyasının farkında olan ve
buna göre çocuğunu eğiten, bilgilendiren, uyaran, yol gösteren ve kontrol eden bilinçli anne babalar
olmalıdırlar.
Günümüz şartlarında çocuklarının dijital imkânlardan en yüksek düzeyde faydalanmasını ve aynı zamanda
çocuklarını olası risk unsurlarından korumayı düşünen anne babalar için “dijital ebeveynlik” rolleri; dijital
okuryazarlık, farkındalık, kontrol, etik ve yenilikçilik başlıkları altında incelenmektedir (Yay, 2019). Bununla
birlikte dijital ebeveyn çevrimiçi ortamlarda olumlu ve olumsuz içeriklerin ayrımını yapabilen, çeşitli risklerin
farkında olabilen, bağımlılık durumunu ayırt edebilen ve çocuğunun interaktif ortamlarda ne yaptığına
yönelik farkındalığı yüksek olan bireylerdir. Farkındalığı yüksek olan ebeveyn, çocuğun çevrimiçi ortamlarda
yalnız kalmasını önlemek isteyecektir. Bu nedenle anne babalar zararlı gördükleri durumlarda çocuklarına
gerekli açıklamaları yapmak, kurallar koymak, filtre programları uygulamak, çocukla birlikte faydalı ve
kaliteli zaman geçirmek gibi bir dizi seçenek yardımıyla kontrol mekanizmasını aktif olarak kullanmalıdırlar.
Bununla birlikte ebeveynlerin fikri mülkiyete saygılı, bilgi kaynaklarının güvenirliği konusunda hassas ve
telif haklarına duyarlı etik rolün gerektirdiği özelliklere sahip olmaları beklenmektedir (Kabakçı Yurdakul
vd., 2013). Dijital ebeveynler, yenilikçe özellikler kapsamında ise güncel bilgileri öğrenmek için çaba
göstermeli ve yeniliklerin hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin farkında olmaları gerekmektedir. Bu
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anlamda dijital ebeveynlik farkındalığına sahip bireyler çocuklarının dijital araçları kullanım becerilerini
geliştirmelerinde çocuklarına yardımcı olmakta ve olası risklerden de korunmalarını sağlamaktadır.
Alan yazında yapılan çalışmalara bakıldığında; İkiz ve diğerleri (2015) yaptıkları çalışmada çalışan anneye
sahip çocukların, çalışmayan annelerin çocuklarına göre internetin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşma
düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca araştırmanın bulgularına göre babanın eğitim
düzeyi arttıkça çocukların çevrimiçi ortamların olumsuz sonuçlarıyla karşılaşma düzeyi ve problemli internet
kullanımının da arttığı görülmüştür. Manap (2020) tarafından dijital ebeveynlik farkındalık düzeyine yönelik
yapılan çalışmada lisans mezunu olan anne babaların olumsuz model olma düzeyinin ilköğretim mezunu
olanlara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Toran, Ulusoy, Aydın, Deveci ve Akbulut (2016)
araştırmalarında annelerin ev işlerine ya da kendi özel işlerine zaman ayırmak amacıyla çocuklarını dijital
oyun oynamaya yönelttiklerini belirtmişlerdir. Gündoğdu ve diğerlerinin (2016) yapmış olduğu çalışma da
çocukların teknolojik aletler ile vakit geçirirken, ebeveynlerin yaklaşık %49’unun ev işleriyle uğraştığını
ortaya koymaktadır. Günüç ve Atlı (2018) tarafından ebeveynlerin teknoloji kullanımının 18-24 aylık
bebekler üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmada ebeveynlerin dijital araçları çocuklarına yemek
yedirme, oyalama ve uyutma gerekçeleriyle kullandıklarını ortaya koymaktadır.
Araştırma sonuçları anne babaların her ne kadar eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu ve cinsiyeti ile ilgili
olarak dijital ebeveyn kimliklerinde farklılıklar ortaya koysa da Yaman ve diğerleri (2019) tarafından yapılan
araştırma dijital ebeveynlik öz yeterlilik düzeyinin cinsiyet, ekonomik durum, meslek, eğitim düzeyi ve
internet kullanım durumuna göre farklılaşmadığını söylemektedir. Ayrıca araştırmaların pek çoğu
ebeveynlerin demografik özelliklerinden bağımsız olarak çocuklarını dijital cihazlar ile baş başa bıraktıklarını
göstermektedir. Bu durum çocukların dijital ortamlarda olumsuz/uygunsuz durumlarla karşılaşabilme
olasılıklarını arttırmaktadır. Zehir ve diğerlerinin de (2019) yapmış oldukları çalışmada her ne kadar
ebeveynlerin teknolojik araçların içeriğinin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına, şiddet, argo vb.
içermemesine dikkat ettiklerini söylese de büyük çoğunluğunun teknolojik araçlar ile çocuklarını yalnız
başına bıraktıklarını doğrulamaktadır. Halbuki çocukların tek başına iken dijital ortamda karşılaşabilecekleri
uygun olmayan cinsel içerikler, nefret yönelimli aktiviteler, taciz, siber, zorbalık, yasadışı oyunlar, bahis ve
kumar, zararlı içerikler, yanlış bilgiler, provokasyonlar ve kişisel bilgilerin istismarı gibi çevrimiçi riskler
(Yurdakul ve diğerleri, 2013) düşünüldüğünde bu noktada ebeveynlerin alması gereken bazı sorumluluklar
olduğu unutulmamalıdır. APA (2020) ‘da dijital ortamda ebeveynlerin çocuklarını nitelikli, yaşına ve
gelişimine uygun içeriklerle buluşturulmaları ve çocuklarının teknoloji ile ilişkilerine sınır koymaları
gerektiğini ifade etmektedir. Alan yazın incelendiğinde okul öncesi dönemde anne babaların dijital ebeveyn
farkındalıklarının tanımlanmasına ilişkin neredeyse hiç çalışma olmadığı görülmüştür. Bu sebeple okul öncesi
dönem çağında çocuğu olan ebeveynlerin teknoloji kullanımı hususunda farkındalıklarının belirlenmesine
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ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmanın muhtemel sonuçlarının okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerinin
teknoloji kullanımına yönelik ileride yapılacak çalışmalara ve literatüre katkıda bulunacağı, alınacak önlem ve
müdahaleler konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Dijital ortamda karşılaştığı olumsuzlukların ne anlama geldiğini sezemeyecek durumda olan çocuklarını
kontrol etme noktasında anne babaların üstelenmesi gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Bu
sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin ortaya konulması için okul öncesi dönemde çocuğu olan
ebeveynlerin dijital ebeveyn farkındalıklarının belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırmada okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerin dijital farkındalık düzeylerinin belirlenebilmesi
için betimsel tarama modelinde tercih edilmiştir. Betimsel tarama geniş sosyal gruplarla yürütülen
çalışmalardır. Betimsel tarama modelinde bireylerin bir olgu veya olayla ilgili tutum, görüş, algı,
farkındalıkları vb. betimlenerek aktarılmaya çalışılır (Johnson ve Christensen, 2014; Karakaya, 2012).
Evren/Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kütahya ili ve ilçelerinde ikamet eden okul öncesi
çağında çocuğu olan ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit tesadüfi örneklem
yöntemi kullanılarak çocukları okul öncesi çağda olan 351 ebeveyn meydana getirmiştir. Ebeveynlerin
demografik bilgilerine Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Ebeveynlerin demografik özellikleri
Demografik Değişken
Cinsiyet

Yaş

Öğrenim Durumu

Çalışma Durumu
www.isarconference.org

Faktör

N

%

Kadın

310

88.3

Erkek

41

11.7

30 yaş ve altı

97

27.6

31-40 yaş

209

59.5

41-50 yaş

42

12

51 yaş ve üzeri

3

.9

İlköğrenim

112

31.9

Ortaöğrenim

93

26.5

Yükseköğretim

146

41.6

Çalışıyor

131

37.3

Çalışmıyor

220

62.7
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Algılanan Gelir Düzeyi

Çocuğun anaokulu/anasınıfına gitme durumu
Çocuğun cinsiyeti
Çocuğun doğum sırası

Düşük

227

64.7

Orta

76

21.7

Yüksek

48

13.7

Evet

304

86.6

Hayır

47

13.4

Kız

183

52.1

Erkek

47.9

20.2

İlk çocuk

163

46.4

Ortanca/ortancalardan biri

48

13.7

Sonuncu

140

39.9

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve ‘’Dijital Ebeveyn Farkındalığı’’ ölçeği
kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu
Çalışmaya katılan ebeveynlerin cinsiyet, öğrenim durumu, çalışma durumu, çocuk sayısı, yaşı, algılanan
ekonomik düzeyi, formu doldurduğu çocuğunun okul öncesi eğitim alma durumu, çocuğun yaşı, cinsiyeti,
doğum sırası gibi çeşitli değişkenlerinin belirlenebilmesi için sorular bulunmaktadır. Kişisel bilgi formu
ölçekten önce ebeveynlere doldurulması için sunulmuştur.
Dijital Ebeveyn Farkındalığı Ölçeği
Manap ve Durmuş (2020) tarafından geliştirilen “Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’’ anne ve babaların
dijital ebeveynlik farkındalığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen ölçek Risklerden Koruma
(4 madde), Verimli Kullanım (4 madde), Olumsuz Model Olma (4 madde) ve Dijital İhmal (4 madde) olmak
üzere 4 alt boyuttan ve 16 maddeden oluşmaktadır. Ebeveynlerden kendilerine verilen ifadelerle ne kadar
sıklıkla karşılaştıklarını belirtmeleri için beşli likert tipi (1:Hiçbir Zaman, 2:Nadiren, 3:Bazen, 4:Sıklıkla,
5:Her Zaman) derecelendirmeye başvurulmuştur. Ölçekten alınabilecek puanlar 4-20 arasında değişmekte
olup, alt boyutlar birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Örneğin; Risklerden Koruma ve Verimli
Kullanım alt boyutlarından yüksek puan alınması ebeveynlerin dijital farkındalığının yüksek olduğunu,
Olumsuz Model Olma ve Dijital İhmal alt boyutlarından yüksek puan alınması ebeveynlerin dijital
farkındalıklarının düşük olduğunu göstermektedir.
Veri Toplama Süreci
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Verilerin toplanmasında Kişisel bilgi formu ve ‘’Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği’’ okul öncesi dönemde
çocuğu olan ebeveynlere Google form bağlantısı aracılığı ile ulaştırılmıştır. Ebeveynlere sorular
yöneltilmeden önce araştırmanın amacına ilişkin bilgiler verilerek bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Ölçek
ve kişisel bilgi formlarının doldurulması 5-10 dakika arası sürmektedir.
Verilerin Analizi
Ebeveynlerden toplanan demografik bilgiler frekans ve yüzde dağılımları hesaplanarak tablo ile gösterilmiştir.
Ölçekten elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ebeveynlerin kişisel bilgi formunda
yer alan sorulara (cinsiyet, eğitim düzeyi, çocuk sayısı vb.) vermiş oldukları cevaplara göre dijital ebeveynlik
farkındalık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek için de tek yönlü Anova ve T-testi
analizleri gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular tablolaştırılarak aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2. Ölçeğin Alt Boyutlarına İlişkin Korelasyon Katsayıları
2

1.Olumsuz Model Olma

1
-

3

4

2.Dijital İhmal

.342**

-

3.Verimli Kullanım

.295**

.322**

-

4.Risklerden Koruma

.281**

.392**

.401**

-

̅
𝑿

12.72

11.92

11.64

11.54

Ss

1.95

2.15

1.94

2.23

Tablo 2’de yer alan araştırma bulgularına göre Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeğinin alt boyutları arasında
orta seviyede pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Dağılımın Normalliği Testi
Değişkenler

N

Skewness

Kurtosis

Olumsuz Model Olma

351

-.103

Std.
.130

1.091

Std.
.260

Dijital İhmal

351

-.367

.130

.558

.260

Verimli Kullanım

351

-.112

.130

1.064

.260

Risklerden Koruma

351

-.578

.130

.784

.260

Tablo 3’ de belirtilen değerlere göre veriler üzerinde yapılan normallik testinde dağılımın normal olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte histogram ve Q-Q Plot grafiği 45 derecelik açıya yakın çıktığından dolayı
verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir.
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Tablo 4. Ebeveyn Cinsiyetine Göre DEFÖ Alt Boyutlarına İlişkin t- Testi Sonuçları
Değişken
Olumsuz Model
Olma

Kategori
Anne
Baba

N
310
41

Dijital İhmal

Anne
Baba

Verimli Kullanım
Risklerden Koruma

12.72
12.75

ss
1.94
2.08

sd
349

t
-.093

p
.926

310
41

11.86
12.39

2.08
2.55

349

-1.48

.139

Anne
Baba

310
41

11.58
12.12

1.91
2.14

349

-1.67

.095

Anne
Baba

310
41

11.48
12.07

2.24
2.16

349

-1.59

.111

Tablo 4’te ebeveynlerin cinsiyet durumları bağlamında gruplar arasındaki anlamlılığın test edilmesi amacıyla
yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre cinsiyet değişkeni ile olumsuz model
olma (t= -.093, p> .05); dijital ihmal (t= -1.48, p> .05); verimli kullanım (t= -1.67, p> .05) ve risklerden
koruma (t= -1.59, p> .05) düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
Tablo 5. Ebeveyn Yaşına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Kategori
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41-50 yaş

N
97
209
42

12.71
12.75
12.78

ss
1.70
1.96
2.01

51 yaş ve üzeri
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41-50 yaş

3
97
209
42

11.00
11.83
11.85
12.73

6.24
1.96
2.12
2.27

Verimli
Kullanım

51 yaş ve üzeri
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41-50 yaş

3
97
209
42

8.33
11.60
11.65
11.83

3.78
1.71
1.98
2.01

Risklerden
Koruma

51 yaş ve üzeri
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41-50 yaş
51 yaş ve üzeri

3
97
209
42
3

9.33
11.32
11.58
12.02
9.66

4.61
2.08
2.25
2.21
4.93

Dijital İhmal

F
.804

p
.492

5.094

.002

1.557

.200

1.676

.172

LSD

41-50 yaşta
daha fazla

Değişken
Olumsuz
Model Olma

Tablo 5’de yer alan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarına göre, ebeveynlerin yaşlarına göre
olumsuz model olma (F= .804, p> .05); verimli kullanım (F= 1.557, p> .05) ve risklerden koruma (F= 1.676,
p> .05) alt boyutlarında anlamlı bir fark görülmemektedir. Bununla birlikte dijital ihmal (F= 3.425, p< .05) alt
boyutunda anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamlılık 41-50 yaş grubunda dijital ihmal davranışının diğer
yaşlara göre daha fazla olduğu yönündedir.
Tablo 6. Ebeveyn Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişken

Kategori
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İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

112
93
146

13.00
12.90
12.41

2.23
1.76
1.80

3.425

.034

Dijital İhmal

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

112
93
146

11.79
12.36
11.73

2.21
1.82
2.26

2.722

.067

Verimli
Kullanım

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

112
93
146

11.69
11.73
11.54

1.81
2.07
1.97

0.309

.734

Risklerden
Koruma

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

112
93
146

11.22
11.54
11.80

2.46
1.82
2.27

2.131

.120

Yükseköğ
retim<Ort
aöğretim
<İlköğreti
m

Olumsuz
Model Olma

Tablo 6’da yer alan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarına göre, ebeveynlerin öğrenim durumuna
göre dijital ihmal (F= 2.722, p> .05); verimli kullanım (F= 0.309, p> .05) ve risklerden koruma (F= 2.131, p>
.05) alt boyutlarında anlamlı bir fark görülmemektedir. Bununla birlikte olumsuz model olma (F= 3.425, p<
.05) alt boyutunda anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamlılık ilköğretim mezunu olanların ortaöğretim
mezunlarına göre daha fazla olumsuz model olduğu; ortaöğretim mezunlarının ise yükseköğretime göre daha
fazla olumsuz model olduğu şeklindedir.
Tablo 7. Ebeveyn Çalışma Durumuna Göre DEFÖ Alt Boyutlarına İlişkin t- Testi Sonuçları
Değişken
Olumsuz Model Olma

Kategori
Çalışıyor
Çalışmıyor

N
131
220

Dijital İhmal

Çalışıyor
Çalışmıyor

Verimli Kullanım
Risklerden Koruma

12.38
12.93

ss
1.95
1.93

sd
349

t
-2.59

p
.010

131
220

11.99
12.88

2.33
2.03

349

.465

.642

Çalışıyor
Çalışmıyor

131
220

11.70
11.60

2.06
1.88

349

.489

.625

Çalışıyor
Çalışmıyor

131
220

11.87
11.35

2.33
2.16

349

2.08

.038

Tablo 7’de ebeveynlerin bir işte çalışma durumları bağlamında gruplar arasındaki anlamlılığın test edilmesi
amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre çalışma değişkeni ile olumsuz
model olma (t= -.2.59, p> .05) ve risklerden koruma (t= 2.08, p> .05) düzeyleri arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Bu anlamda çalışmayan ebeveynlerin dijital farkındalık bağlamında daha fazla
olumsuz model olduğu; çalışan ebeynlerin ise çocuklarını risklerden koruma düzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte dijital ihmal (t= .465, p> .05) ve verimli kullanım (t= .489, p> .05) alt
boyutlarında çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 8. Ekonomik Duruma Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişken

Kategori
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Olumsuz
Model Olma

Düşük
Orta
Yüksek

227
76
48

12.80
12.97
12.00

1.91
1.76
2.27

4.165

.016

Dijital İhmal

Düşük
Orta
Yüksek

227
76
48

11.88
12.10
11.79

2.12
2.14
2.32

.388

.679

Verimli
Kullanım

Düşük
Orta
Yüksek

227
76
48

11.65
11.82
11.31

1.97
1.97
1.75

1.038

.355

Risklerden
Koruma

Düşük
Orta
Yüksek

227
76
48

11.26
12.07
12.06

2.22
1.86
2.58

5.368

.005

Tablo 8’de yeralan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarına göre, ebeveynlerin ekonomik
durumuna göre dijital ihmal (F= 4.165, p> .05) ve verimli kullanım (F= 0.388, p> .05) alt boyutunda anlamlı
bir fark görülmemektedir. Bununla birlikte olumsuz model olma (F= 1.038, p< .05) ve risklerden koruma (F=
5.368, p< .05) boyutlarında anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu anlamda olumsuz model olma alt boyutunda
algılanan sosyal ekonomik durumu açısından orta düzeyde olanların düşük olanlara göre daha fazla olumsuz
model olduğu, düşük olanların ise yüksek olanlara göre daha fazla olumsuz model teşkil ettiği görülmektedir.
Bununla birlikte risklerden koruma açısından bakıldığına orta ve yüksek ekonomik düzeye sahip olanların
düşük olanlara göre daha iyi olduğu söylenebilir.
Tablo 9. Çocukların Anasınıfı/Anaokuluna Gitme Durumuna Göre DEFÖ Alt Boyutlarına İlişkin T- Testi
Sonuçları
Değişken
Olumsuz Model Olma

Kategori
Evet
Hayır

N
304
47

Dijital İhmal

Evet
Hayır

Verimli Kullanım
Risklerden Koruma

12.75
12.59

ss
1.95
1.95

sd
349

t
.503

p
.615

304
47

11.92
11.93

2.13
2.29

349

-.045

.964

Evet
Hayır

304
47

11.67
11.42

1.95
1.93

349

.825

.410

Evet
Hayır

304
47

11.52
11.68

2.19
2.49

349

-.431

.667

Tablo 9’da ebeveynlerin çocuklarının okula gitme durumları bağlamında gruplar arasındaki anlamlılığın test
edilmesi amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre anasınıfı/anaokuluna
gitme değişkeni ile olumsuz model olma (t= .503, p> .05); dijital ihmal (t= -.045, p> .05); verimli kullanım
(t= .825, p> .05) ve risklerden koruma (t= -.431, p> .05) düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir.
Tablo 10. Çocuğun Cinsiyetine Göre DEFÖ Alt Boyutlarına İlişkin T- Testi Sonuçları
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Kategori

N

Olumsuz Model Olma

Kız
Erkek

183
168

Dijital İhmal

Kız
Erkek

Verimli Kullanım
Risklerden Koruma

ss

sd

t

p

12.80
12.64

1.92
1.99

349

.794

.428

183
168

11.95
11.89

2.11
2.19

349

.252

.801

Kız

183

11.58

1.87

349

-.593

.554

Erkek

168

11.70

2.03

Kız
Erkek

183
168

11.40
11.70

2.33
2.12

349

-1.225

.221

Tablo 10’da çocukların cinsiyetleri bağlamında gruplar arasındaki anlamlılığın test edilmesi amacıyla yapılan
Bağımsız Gruplar t-Testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre çocukların cinsiyeti ile olumsuz model olma (t=
.794, p> .05); dijital ihmal (t= .252, p> .05); verimli kullanım (t= -.593, p> .05) ve risklerden koruma (t= 1.225, p> .05) düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
Tablo 11. Çocuğun Doğum Sırasına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişken
Olumsuz
Model Olma

Kategori
İlk çocuk
Ortanca
Son çocuk
İlk çocuk
Ortanca
Son çocuk

N
163
48
140
163
48
140

12.72
13.12
12.60
11.81
12.27
11.92

ss
1.67
2.05
2.20
1.97
2.40
2.25

F
1.293

p
.276

.828

.438

Verimli
Kullanım

İlk çocuk
Ortanca
Son çocuk

163
48
140

11.47
11.93
11.73

1.78
1.71
2.18

1.288

.277

Risklerden
Koruma

İlk çocuk
Ortanca
Son çocuk

163
48
140

11.44
11.97
11.52

2.16
1.99
2.39

1.082

.340

Dijital İhmal

LSD

Tablo 11’de çocukların doğum sırası bağlamında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları yer
almaktadır. Buna göre çocukların doğum sırası ile olumsuz model olma (F= 1.293, p> .05); dijital ihmal (F=
.828, p> .05); verimli kullanım (F= 1.288, p> .05) ve risklerden koruma (F= 1.082, p> .05) düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeğinin alt boyutları arasında orta seviyede
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Elde edilen verilerle gerçekleştirilen normallik testinde
dağılımın normal olduğuna ulaşılmıştır. Araştırmalarda normal dağılım durumunun incelenmesinde kullanılan
çarpıklık (skewness) değerinin “-1 ile +1” arasında olması puanların normal dağılıma sahip olduğunu
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göstermektedir (Büyüköztürk vd., 2017). Ayrıca histogram ve Q-Q Plot grafiği 45 derecelik açıya yakın
çıkması da bu durumu desteklemektedir.
Araştırma sonucunda dijital ebeveynlik farkındalık ölçeğinin, olumsuz model olma, dijital ihmal, verimli
kullanım ve risklerden korunma alt boyutları ile ebeveyn cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılığa
ulaşılmamıştır. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı verilerine bakıldığında internet kullanım
oranının cinsiyete göre dağılımında erkeklerde %84,7, kadınlarda ise %73,3 (TÜİK, 2021) gibi birbirine yakın
oranlarda kullanımın saptanmış olmasının cinsiyet faktörünün anlamlı bir farklılığa yol açmamasında sebep
olduğu düşünülmektedir.
Ebeveynlerin yaşlarına yönelik gerçekleştirilen ANOVA sonuçlarına göre olumsuz model olma, verimli
kullanım ve risklerden korunma alt boyutlarında herhangi bir farkılılaşma görülmezken, dijital ihmal alt
boyutunda 41-50 yaş grubu aralığında diğer yaşlara oranla daha fazla davranış sıklığına rastlanmıştır. Manap
(2020)’ın dijital ebeveynlik farkındalık düzeyine yönelik yaptığı çalışmasında da ebeveyn yaşının arttıkça
risklerden koruma düzeyinin düştüğü görülmüştür. (Manap, 2020). Benzer şekilde Yaman (2018)’da
araştırmasında ebeveynin yaşı arttıkça dijital ebeveynlik öz yeterlik algı düzeyinin düştüğü sonucuna
ulaşmıştır.
Ebeveynlerin öğrenim durumuna göre gerçekleştirilen ANOVA sonuçlarına göre dijital ihmal, verimli
kullanım ve risklerden korunma alt boyutlarında anlamlı bir farka erişilememiştir. Olumsuz model olma alt
boyutuyla ilgili olarak ilköğretim mezunu olanların, ortaöğretim mezunu olanlara göre, ortaöğretim mezunu
olanlarında yükseköğretim mezunu olanlara göre daha fazla olumsuz model olma durumunda bulundukları
tespit edilmiştir. Literatür incelendiğinde ise araştırma sonuçlarıyla uyuşmayan verilere rastlanmıştır. Buna
göre İkiz, Asıcı, Kaya ve Sakarya (2015) ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe çocuklarının internet
bağımlılığı düzeyinin yükseldiğini söylemektedir. Gençer (2016) ise okul öncesi çocukların bilgi ve iletişim
teknolojileriyle (BİT) etkileşiminin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirdiği
çalışmasında çocukların BİT becerisinin ebeveynlerin öğrenim durumu yükseldikçe azalış göstermesinin,
ebeveynlerin yoğun iş yaşamından dolayı çocuklarıyla fazla vakit geçirememelerinden kaynaklandığı şeklinde
değerlendirmektedir.
Araştırma sonuçları ebeveynlerin çalışma durumlarına ilişkin olarak; çalışan ebeveynlerin çocuklarını
risklerden koruma düzeylerinin daha yüksek olduğunu, çalışmayan ebeveynlerin ise daha fazla olumsuz
model olma davranışı sergilediklerini ortaya koymuştur. Durkee ve diğerleri (2012)’nin yapmış olduğu
araştırmada bu durumu destekler nitelikte olup, ebeveynlerin işsiz olmasının problemli internet kullanımı
üzerinde etkili olduğu yönündedir. Araştırma sonucunda çalışma ve çalışmama durumunun dijital ihmal ve
verimli kullanım alt boyutlarını etkilemediğine ulaşılmıştır. Durak ve Seferoğlu (2018)’nun çalışmasıda
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benzer özellik gösterip gelir düzeyinin problemli akıllı telefon kullanımına etkisinin olmadığı yönündedir.
Ebeveynlerin ekonomik durumlarına ilişkin gerçekleştirilen ANOVA sonuçları dijital ihmal ve verimli
kullanım alt boyutlarında anlamlı bir farkılığa yol açmazken, olumsuz model olma ve risklerden korunma alt
boyutlarında anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur. Buna göre; olumsuz model olma alt boyutunda orta
düzeyde sosyoekonomik gelire sahip olanların düşük ekonomik gelire sahip olanlara oranla daha fazla
olumsuz model sergilediği, düşük ekonomik seviyesine sahip olanların ise yüksek ekonomik seviyesine sahip
olanlara göre daha fazla olumsuz model gösterdiği yönündedir. Yaman (2018) tarafından yapılan araştırma
ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile dijital ebeveynlik öz yeterlik algıları arasında pozitif yönlü bir
ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre düşük gelirli ebeveynlerin dijital araçların risklerinden
habersiz oldukları veya bu riskleri önemsemediklerine ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları da risklerden korunma
açısından orta ve yüksek düzey ekonomik gelire sahip olan ebeveynlerin düşük ekonomik gelire sahip olan
ebeveynlere göre daha iyi olduğunu göstermektedir.
Araştırma

sonuçları

çalışmaya

katılan

ebeveynlerin

çocuklarının

cinsiyet,

doğum

sırası

ve

anaokuluna/anasınıfına gidip gitmeme durumlarının dijital ebeveynlik farkındalık ölçeğinin alt boyutları olan
olumsuz model olma, dijital ihmal, verimli kullanım ve risklerden korunma düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılığa yol açmadığını söylemektedir.
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ÖZET
Televizyon, geleneksel kitle iletişim araçları arasında görsel özelliğiyle en çok ilgi çeken ve toplum üzerinde
en etkili olanıdır. Zamanla bir aile bireyi haline gelen televizyon, insanların günlük olarak en çok vakit
ayırdıkları kitle iletişim aracıdır. Araştırmalar televizyon karşısında en fazla zaman geçiren izlerkitle kümeleri
arasında ev hanımlarının önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye’de kadın izlerkitle kümesi
temel alındığında ev hanımlarının çalışan kadınlara nazaran daha fazla televizyon izledikleri bilinmektedir.
Özellikle izlerkitlesinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu hafta içi gündüz kuşağı programlarının artması,
ev hanımlarının televizyon önünde daha çok zaman geçirmelerini tetikleyen etkenlerden biri olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Malatya’da yaşayan ev kadınlarının televizyon izleme sürelerini, ne tür kanal ve
programlar izlediklerini ve bu programları takip etme nedenlerini öğrenmeye çalışmaktır. Nitel araştırma
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı çalışmada araştırma evrenini temsilen
seçilen Malatyalı ev hanımları ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda tespit edilen bulgulara göre
Malatya’da yaşayan ev hanımlarının boş zamanlarının çoğunu televizyon izleyerek geçirdikleri ortaya
çıkmıştır. Okuma yazma bilmemek, sadece boş zamanlarını değerlendirmek gibi nedenlerle televizyon
izlediklerini söyleyen katılımcılardan ev işlerini ve hatta komşuluk ilişkilerini takip ettikleri program yayın
saatlerine göre ayarladıkları gibi farklı cevaplar alınmıştır. Katılımcıların televizyon izleme nedenleri ve
yayınlardan etkilenme konusu gibi çeşitli yanıtların da alındığı çalışmada, elde edilen veriler doğrultusunda
Malatyalı ev hanımlarının televizyon izleme eğilimleri genel hatlarıyla tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, İzler kitle, Televizyon Programları, Ev hanımı.
TELEVISION WATCHING TENDENCIES OF HOUSEWIVES:
THE EXAMPLE OF MALATYA
ABSTRACT
Television, with its visual feature is the most interesting and the most effective on society between traditional
mass media. Televizyon, is the kind of media that has became a family member with time that people spend
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most of their daily time with. Studies show that housewives have an important position among the audience
groups that spend the most time in front of television. Based on the female audience in Turkey, it is known
that housewives watch television more than working women. Especially on weekdays, where the audience is
predominantly women, it is one of the factors that trigger housewives to spend more time in front of the
television because of the increasing in daytime programs.
The aim of this study is to try to find out how long housewives living in Malatya watch television, what kind
of channels and programs they watch and the reasons for following these programs. In this study, semistructured interview technique was used as one of the qualitative research methods. Interviews were
conducted with housewives living in Malatya, who were selected to represent the research population.
According to the findings determined as a result of the interviews, it was revealed that the housewives living
in Malatya spent most of their free time watching television. The participants mentioned that they watch
television for reasons such as illiteracy and just spending their free time. Different answers were received,
such as they adjusted their housework and even neighborly relations according to the broadcast hours of the
program that they followed. In the study, various answers were received from the participants, such as the
reasons for watching television and the subject of being affected by broadcasts. In line with the data obtained
television watching tendencies of housewives living in Malatya were discussed in general terms.
Keywords: Television, Audience, Television Programs, Housewife.
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ÖZET
Neolitik devrin ardından Xia’larla ilk resmi hanedanlığı kuran Çinliler, saray yaşamının nispeten başlamasıyla
birlikte sosyo-kültürel yapılanmada bir dönüşüm sürecine girer. Gerek ataerkil toplum anlayışı gerekse özel
mülkiyet düşüncesi, erkeğin otoritesine dayanan ve asil kanı yüceleştiren siyasi düzeni gözlemlemeye olanak
sağlar. Köleliğin yaygınlaştığı Shang hanedan (MÖ 17.yy-11.yy) yılları, soylulara tanınan hak ve imtiyazları
arttırırken halkı cinsiyeti, mesleği, unvanı ve yaşına göre sınıflandıran hiyerarşinin yoğun biçimde denendiği
bir hükümranlık dönemidir. Çin tarihinin en uzun egemenliğini elinde bulunduran Zhou hanedanına (MÖ
11.yy-3.yy) gelindiğinde feodal sisteme geçişle daha da güçlenen aristokrasi, hiyerarşik basamakları gerekçe
göstererek tebaasına mutlak hizmet fikrini aşılama gayreti gösterir. Böylece halkın hükümdara, kadının
erkeğe, kölenin efendisine itaatkârlığı garanti altına alınır. Yönetim rejiminde yaşanan değişikliklere rağmen
geleneksel değerlerini terk etmeyen aristokratların Xia’larca ilk tohumları atılan ritüel alışkanlığa olan
bağlılığı, cenazeden evliliğe tüm törenlerin usul ve esaslarına keyfiyet katar. Eril erkin üstünlüğü kabulü,
tahtın babadan oğula devredilmesi bağlamından hükümdarlara istedikleri kadar eş alabilme rahatlığı verir.
Erkek evladın sayıca çokluğu, asil kanın neslini sürdürmek için benimsenen etkili yöntemdir. Kadim klasikler
arasında sayılan Ritüel Kayıtları (Liji 礼记) ele alındığında antik çağ hükümdarlarının zevceleri harici onlarca
cariye, hizmetli ve odalığa sahip oldukları okunabilmektedir. Meşru eşlerden statüsel olarak ayrılan bu
kadınlardan doğan çocuklar tahtın varisi olamamaktadır. Tarihi belgelerde rastladığımız meşru eş sayısı üçtür;
lakin ülke liderleri düğün merasimi düzenlemeden cariyelerini, hizmetlilerini yahut odalıklarını kendilerine eş
yapabilmektedir. Dolayısıyla sarayın kapalı kapıları ardında yüzlerce kadından bahsetmek mümkün hale gelir.
Hem köleliğin hem de çokeşliliğin Qing dönemi (1644-1912) sonlarına dek devam ettiği bilinse de milattan
önceki yıllarda kadının yeri ayrı bir başlık altında anlatılmalıdır. Bu çalışmada, klasik metinler üzerinden
kadına yüklenen adlandırmalar incelenecek, çokeşliliğin kurumsallaştırılmasındaki asıl gaye çözümlenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antik Çağ, Çin Tarihi, Çokeşlilik, Saray, Kadın
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POLYGAMY IN EARLY CHINA
ABSTRACT
After the Neolithic period, within Xia family established the first formal dynasty; Chinese nation went into a
sociocultural change by the beginning of palace life relatively. Either patriarchal ideology or private property
make possible to observe the political order which based on male authority and exalted noble blood. The
Shang dynasty (17th-11th century BC), when slavery had become prevalent, was a term of sovereignty where
hierarchy had been heavily tried classifying the people in regard to gender, work, degree and age, while
increasing the rights and privileges granted to nobles. In the Zhou dynasty (11th-3rd century BC), has held the
longest dominance through Chinese history, the aristocracy, strengthened further by moving into the feudal
system, endeavored to indoctrinate an absolute service in duties reasoning hierarchical roles for citizens. In
this way, the obedience of society to ruler, woman to man and servant to master is guaranteed. Despite the
regime changes, aristocrats had never abandoned their traditional values due to a whole adherence to ritual
habits seeded by the Xia, whose commitment includes arbitrariness to the procedures and principles of all
ceremonies from funeral to marriage. The acceptance of masculine supremacy gives rulers the comfort of
being able to get as many wives as they desire, considering descend of throne from father to son. The great
numbering of sons is the effective method assumed to sustain the ancestry of noble blood. Reviewing the
Book of Rites (Liji礼记) honored among ancient classics, it can be read that the rulers of antiquity had dozens
of concubines, maids and bedmates apart from their own wives. Children, born to those women who are
separated from legitimate wives by status, cannot fall heir to the throne. The number of legitimate wives we
find in historical documents is three. However, the country’s leaders can get married to their concubines,
maids or bedmates without holding a wedding ceremony. Therefore, it becomes clear to talk about hundreds
of women behind the closed doors of the palace. Although it is known that both slavery and polygamy
continued until the end of Qing period (1644-1912), the place of women before Common Era should be
explained under a different title. In this study, the names attributed to women in classical texts will be
examined and the main purpose of the institutionalization of polygamy will be sorted out.
Key Words: Ancient Age, Chinese History, Polygamy, Palace, Woman
1. GİRİŞ
Çokeşliliğin tanımı, coğrafyalara ve kültürlere göre değişkenlik gösterir. Sosyologlara göre bir erkeğin yahut
kadının birden çok kişiyle evlenme pratiğidir ve tekeşliliğin karşıtıdır. Bazı dini inanışlarda ve geleneksel
alışkanlıklarda olağan kabul edilirken Batılı ülkelerde sosyal eşitliği ortadan kaldırdığından kanunen suç
sayılır. Günümüz toplumlarındaki yaygınlık durumuna bakıldığında Afrika kıtasının “çok eşlilik kuşağı” olası
tahminlere emsaldir. Bu topraklarda din ve gelenek neredeyse eş anlamlıdır, geçmişten gelen değerler ile
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inanç sistemleri arasında sıkı bir bağ kuruludur (Lawerence-Hart, 2010). Çokeşliliğe eğilimin nedenlerinden
ilki, erkek çocuğa sahip olmanın statüsel yönden eril erki üstünleştirmesi hatta ölümsüzleştirmesidir. Neslin
devamı, ecdadın evlatlarına ve torunlarına bıraktığı kalabalık mirasla güçlenir ve çok eşli baba figürü
bedensel vefatı ardından bile spiritüel zafer sahibidir. Böylece erkeğe tanınan haklar, yasalar önünde resmi
makamlarca tasdik edilen evlilik akdi anında birden fazla eş alabilmeyi de imkânlı hale getirir. Öte taraftan
Asya kıtasında ve Orta Doğu ülkelerinde çokeşliliği uygulamaya devam eden etnik gruplardan ve uluslardan
bahsedilebilmektedir. Daha çok Hindistan, Nepal ve Tibet civarında kadınlar, ekonomik ve demografik
sebeplerden ötürü birden çok erkekle evlenebilir (Starkweather&Hames, 2012). Diğer bölgelerde, bilhassa
Arap yarımadası ile Pasifik’teki ada ülkelerinde erkeklerin birden çok kadınla evlendiği, bu tip izdivaçların
şartlı ya da şartsız hükümetlerce desteklendiği ve birçoğunda dinsel öğretilerin gerekçelendirildiği
gözlemlenir. Güncel araştırmalardan edinilen bulgular ışığında başta Türkiye olmak üzere Kıbrıs, Tunus gibi
Müslüman ülkelerde çokeşliliğin yasaklandığı; Fas’ta ve Malezya’da kısmen sınırlandırmalara gidildiği
bilinmektedir (Hinchcliffe, 2014).
Antik çağlara dönüldüğünde hukuki sisteminin bugünkü formunu yansıtmadığı, toplumsal kaidelerin örf ve
adetler üzerinden yapılandırıldığı zaman diliminde yine çokeşlilikle karşılaşılır. Asur, Babil, Mısır ve Sümer
örneklerini verebileceğimiz kadim uygarlıkların haricinde köklü tarihiyle Çin medeniyeti, çokeşliliği yoğun
biçimde deneyimleyebilmiştir. Neolitik devirde kabileler halinde yaşayan Çinliler, ataerkil düzenin giderek
benimsenmesiyle birlikte erkeğin otoritesine dayanan yönetim anlayışını sosyal hayata yansıtarak kadının
toplumdaki rolünü ikinci plana iterler. Milattan önceki yirmi asırlık süreçte Xia hanedanıyla başlayan, Shang
hanedanıyla zirveye ulaşan ve feodaliteye karşın Zhou hanedanı döneminde vazgeçilmeyen köleleştirme,
tebaaya boyun eğdirirken soylu aileye mensup hükümdarlara arzuladığı kadar kadına sahip olabilme imtiyazı
da sunar. Böylesi bir ayrıcalığın altında yatan nedenlerden ilki, Xia’larla örfi alışkanlığa dönüşen atalar
kültüdür. Asil kanın göğe aidiyeti tahayyülü, bir yandan hükümdarın toplumsal hiyerarşideki yerini
yüceleştirir; diğer yandan hanedana saray yaşamında kısıtlamaları tümden ortadan kaldıran konfor alanı açar.
Bu bağlamda çokeşliliğe mahal vererek kadınların hakkaniyetini öteleyen tasniflerden önce hükümdarı
ululaştıran izahlara göz atmak elzemdir.
2. HÜKÜMDARIN KONUMU VE ATAERKİLLİK
Shang döneminde yazının icadıyla beraber kayıt tutmaya başlayan Çinliler, Bronz Çağı ile büyük mesafe
kaydeden iktisadi kalkınmaya rağmen Xia’lardan aktardığı ritüel faaliyetleri korumakla kalmamış; bu
faaliyetleri halka kapatarak soylulara mal edebilmiştir. Düzenlenen törenlerde ata ruhlara adanan kurbanlar,
saygı mefhumunun korku hissiyatıyla bütünleştiğine işarettir. Shang hükümdarları, saygı-korku minvalinden
tebaasından tam teslimiyet istemiş; onlara diledikleri ölçüde norm dayatma rahatlığına ulaşabilmişlerdir;
çünkü gelenekselleşen inanışta ülke liderleri ruhen semavi alanla ilişkilendirilir. Çin’in felsefi ve tarihi
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metinlerini bir araya toplayan 13 Klasik (Shisan Jing十三经) eserleri, hükümdarın doğaüstü niteliği hakkında
bizlere malumat veren külliyattır. Shang egemenliği boyunca “göğün hâkimi” tavsifindeki shangdi (上帝)
unvanına mazhar olan Çin hükümdarları, Zhou yıllarında “göğün oğlu” anlamına gelen tianzi (天子)
vasıflandırmasıyla ilahi bir kudret kazanır gibidir. Bu noktada belirtmemiz gerekir ki gök, yoktan var eden bir
tanrı tasavvurunda değil; yöneten, yönlendiren ve müdahale eden yüce bir güç tasavvurundadır. Haliyle tahtın
sahibi, göğün yeryüzündeki temsilcisidir; göğün emrini, hükmünü, iradesini ve yetkisini yerine getirmekle
sorumludur. Milattan önce 9.yy’a tarihlenen Değişimler Klasiği (Yijing 易经), bu hususu açıklığa kavuşturan
anekdotları nakleder:
“Gök, etkinliğini kendi deviniminde sürdürür; hükümdar bu devinime uygun şekilde
davranışlarını ciddiyetle geliştirmelidir. Yer, etkinliğini kendi sürekliliğinde kuvvetlendirir;
hükümdar bu sürekliliğe uygun şekilde eylemlerini erdemle gerçekleştirmelidir” (Yijing, 1/1;
2/1).
Buradan anlaşıldığı ölçüde hükümdarın sorumluluğu, göğün buyruklarına mütemadiyen uyarak halkı
erdemlilikle yönetebilmektir. Buna mukabil babadan oğula geçen hükümdarlık ve asilzadelere atfedilen taht
ardıllığı, ataerkil politikanın yanı sıra hanedan ailesini ayrıcalıklı kılan konformist tutumu da görmemizi
sağlar. Zhou’ların benimsediği feodal rejim, her ne kadar toprak dağılımıyla çalışan kesimin emeğini
muhafaza etse de hiyerarşiden ödün vermez. Sosyal statüler, bireylerin mensup olduğu soya, taşıdığı unvana
ve uğraştığı mesleğe göre sınıflandırıldığından orantılıymışçasına görünen eşitlikçi duruş ıraksanır (Hsiao,
1998). Hiyerarşik basamakların en tepesine konumlanan hükümdar, göğün oğlu olduğundan zaten bedenen,
fiilen ve ruhen tebaadan üstündür. Soylular, bu basamağın hemen ardından ikinci sıradadır. Âlimler, askerler
ve eğitimcilerden oluşan kesimi çiftçiler, köylüler ve tüccarlar izler. En alt basamakta ise köleler bulunur.
Siyasal ve sosyal örgütlenmenin katı kurallara bağlandığı bu sıradüzende herkes hükümdarın yasa ve
yasaklarına riayetle yükümlüdür.
Çince karakterlerin açılımını detaylandıran en eski sözlüklerden Shuowen Jiezi’da hükümdar; “göğü, yeri ve
beşeri birbirine bağlayandır” ifadesindeyken bölümün devamında, “göğü, yeri ve beşeri tahakküm eden
hükümdardır” ibaresine rastlarız (Shuowen Jiezi, 78). Ülke liderinin bağlayıcı konumu, ilk aşamada dünyevi
alan ile semavi alan arası kurgulanan koşutluğun karşılıklı uyumunu vurgulasa da bu konumun hükmedici
özellikler çerçevesinde açıklanması aslında patrimonyaldir. Bir bakıma iktidara itaat normunu sezdiren bu
ideoloji, hükümdar tarafından seçilen aristokratları ve bürokratları yönetim bünyesinde görevlendirerek belirli
bir zümrenin elinde tuttuğu idarecilik anlayışını tecrübe eder. Fertleri, ailenin ve devletin direği
varsayımındaki erkeğe mutlak itaate zorlayan ataerkilliğe toplumu tabakalaştıran hiyerarşinin eklenmesi
sonucunda karşılaşılan tablo, asil-ehil ayrımıdır (Guo, 1984). Soylu sınıfa addedilen seçkinlik; hükümdara,
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hükümdarın ailesine ve nesline atalar kültü bağlamından dinsel sembollerde olmasa da kutsal diyebileceğimiz
gizemli bir kudret algılatmaktadır. Asil kan, oğulların babadan devrolan saygın rütbeyi taşımasıyla pekiştirilir
ve askerinden köylüsüne tüm ehiller asil kanın ihtiyaçlarına cevap verme nezdinden sorgusuz sualsiz hizmete
boyun eğdirilir. Bu uygulamanın nihai neticesi, atalara tapınma faaliyetlerinden kurban etme ritüellerine,
cenaze ve yas günlerinden kutlama merasimlerine değin her türlü törensel içeriğin saray çevresiyle
sınırlandırılmasıdır.
Antik Çin’in tören geleneğiyle ilgili en örtüsüz tanımlamalar, Ritüel Kayıtları (Liji 礼记) kapsamındadır.
Metnin ikinci bölümünde geçen “ritüeller tebaaya inmez, yaptırımlar hanedana çıkmaz” ifadesinde öne
sürülen şey, soyluların cezalardan muaf tutulması; halkın törenlerden mahrum bırakılmasıdır (Liji, 2/68).
Ritüel ile töreni takiben kaide, norm, prosedür gibi anlamlara gelen li kavramı, bu açıdan asillere törensel usul
ve esaslar forumunda sunulurken; ehillere geleneksel teşrifat kuralları olarak dayatılır. Hükümdarın teşrifatı
uygulama metodu ise, halktan beklediği tam teslimiyeti ölçebilme üzerine belirlenir. Gökten aldığı yetkiyle
ülkesini yöneten hükümdarın koyduğu kurallara uyma, tebaanın itaatkâr hizmetine tanıklık eden standarttır.
Metnin birinci bölümüne dönecek olursak “teşrifat olmadan hiyerarşik basamaklarda ast-üst ilişkisi sekteye
uğrar” sözü atlanmamalıdır (Liji, 1/8). Burada hükümdarın kuralcılığı, sosyal yapılaşmada sınıf ayrımına
temas ederken sıradüzen adı altında toplumu köleleştirme niyetini de gözler önüne serer. Göksel olgularla
kurulan kurgusal bağla yalnızca kendi soyunu itibarlı kılan hükümdar, vekilinden eğitimcisine; tüccarından
kölesine boyunduruğunda çalışan tebaasını alçaltır. Nitekim teşrifat dolayından ölçülen normatif davranışlar
kurallaştırılır; kurallara uymayanlar cezalandırılır; ama kurallara uyanların ödüllendirilmesine dair anlatımlar
belirsizliğini korur. Bizce bu müphemiyetin ana sebebi, hükümdarın doğaüstü potansiyele izafe edilmesi
olabilir; başka bir deyişle koyduğu kurallar ve cezalar daimiyken hiç kimseyi mükâfatlandırma maksadı
gütmemesidir. Kadim eserlerden Belgeler Klasiği (Shujing 书经) aracılığıyla okuduğumuz, “göğün oğlu
halkın ebeveynidir; bu yüzden yeryüzünün hâkimidir” açıklaması, Çin hükümdarlarını dünyanın yegâne
maliki betimlemesine götüren söylemdir (Shujing, Zhoushu, 6/7). Böylesi bir tasvirden yola çıkarak antik
Çin’deki idareciliği, devlet yöneticilerinin siyasi yetkilerini tek başına elinde tuttuğu ve kanunlar önünde
yargılanmadığı hükümet sistemi olan otokrasiye benzetebiliriz. Zira bu sistemde hükümdar, azami karar
mercii ve buyruklarını halka dayatan kontrol mekanizmasıdır. Hanedanlığın dayatıcı, hükmedici ve kontrolcü
etiketi aynı zamanda totaliterimsi rejimin de ayak sesleridir.
Çin’in feodalitesi bu yönüyle politik miyardan ziyade ekonomiktir. Zhou döneminin merkezi otoriteye bağlı
beylikleri, sivillere toprağı ekip biçme fırsatı veren tarla sistemi ve fertleri unvanına göre sınıflandıran
hiyerarşi, bütünüyle asil kanın gereksinimleri ile menfaatleri doğrultusunda düzenlenen uygulamalardır
(Bodde, 2014). Çin hükümdarlarına semavi kudretin iradesiyle meşruiyet kazandıran yetki, teorik ve pratik
düzeyde tebaaya empoze edilen kurallar dizgesinin doğruluğunu onaylatır. Hükümdarın aldığı kararlara halk
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başkaldıramaz, kayıtsız şartsız saygı duyacaktır; çünkü tahtın ve ülkenin haizi göğün emrini yerine
getiriyordur. Bu mezkûr göreve inandırılan toplumun otoriteye isyanını engellemek adına teşrifatı sıradüzenle
eşleştirerek bireyleri statüsüne göre sınıflandıran anlayış, dört prensipten bahseder; göğün emrine uygun
davranma (受命于天), göğün bahşettiği ahlakla uyumlanma (以德配天), göğe hürmetle beşeriyeti koruma
(保民敬天), teşrifatla itibarın sürekliliğini sağlama (名礼相符) (Mo, 2020: 21). Çin’e özgü bu siyaset teorisi,
hanedanın çıkarlarına odaklandığından hükümdar merkezliliği; soyluların faydasını düşündürdüğünden sosyal
eşitsizliği; erkeğin otoritesini kuvvetlendirdiğinden ataerkilliği deneyimler. Topluma egemen sınıfın
benimsediği yaklaşımda, göğün iradesine aykırı durabilecek her şeyin yasaklanması ve hatta gerektiğinde ağır
yaptırımlara başvurulması, aristokrat ve bürokrat kesime keyfi kararlar aldırabilmektedir. Bu suretle
geleneksel görüşe üç rehber (san gang 三纲) kuralı yerleştirilmiş; göğün verdiği yetkiyle ülkeyi yönetenlerin
iktidarındaki meşruiyeti ile sıradüzendeki itaatkâr hizmeti savunma biçimleri yasallaştırılmıştır. Hiyerarşiye
yaraşır beşeri münasebetleri açımlayan üç rehber kuralında baba evladının, erkek kadınının, hükümdar
halkının efendisidir. İnsan haklarının eşit ve adil olmadığı bu içtimai nizamda “üst tabakanın hoşuna giden alt
tabakanın eyleme dönüştürdüğüdür” mantığı geçerlidir (Liji, 19/42). Köleleştirilen toplumda yalnızca tebaaya
değil aynı zamanda kadına da boyun eğdiren baskıcı zaviye, çokeşliliğe müsaade eden teamüllerin
gelenekselleştirilmesine yol açar.
3. KADININ YERİ VE ÇOKEŞLİLİK
Asil-ehil ayrımıyla hiyerarşik düzenin ulaştığı boyut, soylular harici kesimin tek bir kavrama indirgenerek
yaftalanmasıdır. Çincede shuren (庶人); ahali, halk ve topluluk manalarını karşılar. Klasik metinlerde bu
kavramın hanedanlığın tahakkümündeki tebaa için kullanıldığı; sıklıkla asilzadelerin dışında kalanları
vurguladığı ve tebaayı sıradanlaştırdığı açıktır. Tang hanedanı döneminde (618-907) 13 Klasik eserlerine
eklenen Atalara Saygı (孝经)’daki “göğün oğlundan halka inen sıradüzen ezeli ve ebedidir, sıradüzene riayet
varsa ülkeye felaket uğramaz” anekdotu, göğün buyruklarıyla uyumlu ideal toplum düşüncesinde hiyerarşinin
halka nasıl telkin edildiğini anlatır. (Xiaojing, 6) Eserin bir diğer bölümünde benzeri bir telkinin hane içi
ilişkilere sirayetini, çocuğa ve kadına yüklendiğini “ailede sıradüzenin öğretilmesi yeryüzündeki tüm babalara
ulaşır” cümlesinden çıkarabilmekteyiz. (Xiaojing, 13) Halkın hükümdarına itaatkâr hizmete şartlandırıldığı
siyasi ideolojide evladın babasına, kadının erkeğine, küçüğün büyüğüne itaatkâr hizmeti yine sıradüzen
ilkesiyle saygıyı ve korkuyu aşılayan çerçevede tebaaya dayatılır. Bu doğrultuda, haneden hanedanlığa beşeri
yaşamın her alanında teşebbüs edilen bir efendi-köle ilişkisine denk gelmekteyiz.
Tebaayı niteleyen shuren’lar içinde kadınları işaret eden kavramlar da çeşitlilik gösterir. Çincede doğrudan
“kadın” manasını veren nüren (女人) ile nüzi (女子) dışında, toplumsal tabakalaşmanın beraberinde getirdiği
sınıfsal adlandırmalar da gözlenir. Söz konusu adlandırmalara geçmeden evvel, antik Çin’de kadının yerini
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kanıtlayabilen bir söyleme değinmekte fayda vardır. Çin felsefesinin kurucularından Konfuçyüs (MÖ 479551), kadınları erdemlilikten yoksun bireylerle aynı kefeye koyarak der ki: “en zoru kadınları ve alçakları
yönetmektir” (Lunyü, 17/25). Esasen düşünürün bu fikrini yorumlamak mudil değildir. Xia’lar ile Shang’ların
başı çektiği ataerkilliğin Zhou’larca sürdürülmesi, kadının mevcudiyetini doğum yapma görevinden öteye
götüremez. Kadın, neslin devamını sağlayacak oğlan çocuklarını dünyaya getirecektir, hepsi bu. Evlenmeden
önce babasına, evlendikten sonra kocasına, kocası öldüğünde de oğluna itaat eden kadın, erkeğin arzusu ve
emrine bağımlı bir hayata hapsolduğundan daima edilgen konumdadır. Ritüel Kayıtları, kadının bireysel ve
toplumsal değerini kaybettiren üç itaat (sancong三从) kuralını şöyle detaylandırır:
“Sadakat bir kadının erdemidir. Evlilik akdiyle eş zamanlı olarak kocasına karşı görevleri
başlayan kadın, kocasının vefatı sonrası başka erkeklerle evlenemez. Erkeğin ve kadının
sorumlulukları ayrı ayrıdır. Bu sorumlulukların bilincine varan ailede sükûnet doğar. Gençliğinde
babasına, yetişkinliğinde kocasına, yaşlılığında oğluna itaat eden kadının hayatındaki tek rehber
erkektir” (Liji, 11/35).
Konfuçyüs’ün kadını değersizleştiren sözüne paralel olarak üç itaat kuralıyla kadının erkeğin hegemonyası
altında ezilen ve hor görülen tarafta yer alması, asil-ehil ayrımıyla sezdirilen efendi-köle ilişkisini cinsiyet
eşitsizliğiyle bir kez daha yansıtır. Profesör Bao Pengshan, Konfuçyüs’ün müritlerine öğüt verirken kadınların
erdemsiz insanlarla eş tutulmasıyla ne denli aşağılandıklarını dile getirerek durumun vahametine parmak
basar (Bao, 2006). Erkeğe ömür boyu itaatkâr kalarak özerkliği ve özgürlüğü elinden alınan kadına hizmeti,
statüsü, uğraşı bağlamından yüklenen çeşitli isimler de cabasıdır. Saray içerisinde hükümdarın resmi
eşlerinden hizmetkârlara dek her kadının taşıdığı unvan, asil kana iltimas geçen gelenek ile görenek mazeret
gösterilerek çoğalır. Ritüel Kayıtları’nın “Evlilik Normları” başlıklı bölümünde okunan “hükümdar üç eşe,
dokuz hizmetkâra, yirmi yedi odalığa, seksen bir cariyeye sahiptir” açıklaması çokeşliliği hissettirmesi
açısından mühimdir (Liji, 44/8).
Hükümdarın ilk eşi, aristokrat kesimdendir ve kendisinden sonra gelen eşlerden konumsal açıdan üstündür.
İlk eş diqi (嫡妻) iken sonraki iki eş, hanımefendi ve hayat arkadaşı karşılığını verebilen furen (夫人) ile
isimlendirilir. Hizmetkârları tanımlayan pin (嫔), hanedana sadakatle hizmet edenlerdir, cariye statüsünde de
kalabilirler kalfa statüsüne de yükselebilirler. Shuowen Jiezi 13/13’te “onları hizmetinize alın, konuk
ağırlarlar” denilmektedir. Odalığa yakın tavsifteki shifu (世妇) ise, kökte “dünyevi kadın” manasındadır,
kıdem sırasında cariyenin önündedir; lakin görevi hükümdarın özel yaşamıyla sınırlı değildir. Kadim
metinlerden Zhou Törenleri (Zhouli周礼) shifu’ların saray erkânından sayıldığını, hükümdarın eşlerine de
hizmet ettiğini, ayinlere katıldığını, yiyecek içecek sunumlarını hazırladığını ve dans gösterileri yaptığını
yazar (Zhouli, 1/132-133; 3/93). Bugün bildiğimiz şekliyle cariye ifadesinin tam karşılığı qie (妾)’dir. Ancak
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tasniflerde en fazla çeşitlenen kadın unvanı da budur. Resmi cariyeler, erkek çocuk doğurma göreviyle saraya
alınabilirken resmi olmayan cariyelerden dünyaya gelen çocuklar tahtın varisi olamadığından saraya
alınmalarındaki amaç hükümdarın özel yaşamını renklendirme unsuru taşıyabilmektedir. Örneğin
“hükümdarın seksen bir cariyesi vardır” cümlesinde resmi cariyenin unvanı yuqi (御妻) kullanılmıştır. Öte
yandan resmi olmayan cariyenin unvanı biqie (婢妾)’dir. Yine Ritüel Kayıtları kapsamında bulabildiğimiz
“henüz yirmilerindeki genç kıza şayet seremoni düzenleniyorsa o genç kız artık eş statüsüne geçer; seremoni
düzenlenmezse o genç kız cariye olarak kalır” notu dikkate değerdir. (Liji, 12/82) O halde törensel usul ve
esaslara dayanarak üç zevceyi takiben resmi cariyeler de hükümdarın eşi mertebesine çıkabilmektedir. Fakat
resmi olmayan cariyeler hükümdarla evlilik dışı ilişki kurmaya devam ederler ve saraydan gönderilemezler.
Çokeşliliğin inkâr edilemezliğiyle hedefte neslin erkek çocuklarla süregelmesi varsa o zaman resmi olmayan
cariyelerden doğabilecek erkek çocukların miras hakkı bulunmayışı nasıl açıklanabilir? Profesör Patricia
Buckley Ebrey’in kaleme aldığı “Çin Tarihinde Kadın ve Aile” başlıklı kitabında, bu çelişkiyi aydınlığa
kavuşturan bazı yorumlara erişebilmekteyiz. Ebrey’e göre sayısız kadınla ilişki kurabilme asil kanı taşıyan
hükümdara tanınan ayrıcalıklar arasındadır; çünkü erkek göğü temsil eder. Ayrıca ata ruhun semavi alana
aidiyeti inancına bağlı olarak hükümdarın ölümü ardından cariyelerin de aynı mezara diri diri gömülmesi,
erkeğin sınırsız ve sonsuz kudretinin göstergesidir (Ebrey, 2003: 39-60). Bunun anlamı, hükümdara isnat
edilen göksel irade neticesinde kadınların bile ritüel geleneğinde kurban verilebildiğidir. Profesör Chen
Dongyuan (1902-1978), “Çinli Kadınların Yaşam Tarihi” başlıklı kitabında baskılanan, ezilen, haksızlığa
uğrayan, katliama maruz kalan, yok sayılan kadını anlatır ve ilerleyen dönemlerde bu aşağılanmanın erkeğin
cinsellik ve güzellik anlayışı paralelinden arttığını ekler (Chen, 1980: 129-140). Bu yargıları destekleyici
ifadelere yine klasik metinlerden ulaşabiliriz:
“Sarayda asil kanı taşıyan kadınlar cariye adını alamazlar, onlar hükümdarın ilk eşleridir. Sonraki
eşlere, cariyelere, hizmetkârlara ve odalıklara adlarıyla seslenilmez, onlar hükümdarın kölesidir.
Adlarıyla çağrılabilenler hanedan ailesi, hükümdarın ebeveynleri, kızları ve oğullarıdır” (Liji,
2/82-110).
Ritüel Kayıtları aracılığıyla edindiğimiz bu bilgiler, hükümdarın özel hayatında yer alan kadınlardan soylu
sınıfa mensup olmayanların köle statüsünde kaldığına kanıt oluşturabilmektedir. Her biri hükümdarı memnun
edebilmek için saraydadır, hizmetlerine göre aldıklarını unvanlarla çağrılırlar, hiçbiri ebeveynleri tarafından
verilen isimleri kullanamaz. Bundan dolayı çokeşliliği kurumsallaştıran asıl etmen, erkek çocuk sayısının
fazlalığını çağrıştırsa da aslında göğün oğlu vasıflandırmasıyla hükümdarın hudutsuz ve ölçüsüz arzularını
tatmine daha yakındır. Bir asilzade olan ilk zevceden sonra ritüel geleneğe uygun merasimlerle eş statüsüne
yükseltilen kadınları, cariyeleri, odalıkları ve farklı görevler biçilen hizmetkârların sayısını topladığımız
zaman göğün oğlu hükümdarın yüzlerce kadına sahip olduğu açıkça çözümlenebilir. Yine de bilinmesi
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zaruridir ki Zhou dönemi sonrasında başlayan imparatorluk sürecinde “arka saray” manasıyla bizlere harem
müessesini dolaysız yoldan hatırlatan hougong (后宫), kadınları hükümdarların mülkü haline getiren
sistemdir. Antik çağlarda sayıları yüzleri bulan kadın köleler bu iki bin yılı aşkın zaman diliminde binlercedir.
Dolayısıyla gerek çokeşlilik gerekse kölelik, neslin eril erkle devamlılığını sağlama gayesinden öte doğaüstü
güce yorulan ve göğün temsilcisi olduğuna inanılan hükümdarın ölümsüzlüğü elde etme gayesindedir.
4. SONUÇ
Eski Çin’de çokeşliliğe zemin hazırlayan nedenleri tartıştığımız bu çalışmada varılan sonuç, ataerkilliği
benimseyen siyasi düşüncenin etkisiyle erkeğe; asil kanı üstünleştiren örfi inanışın getirisiyle de hükümdara
tanınan hak ve imtiyazların sınırsızlığına istinaden toplumsal tabakalaşmanın gözle görülür biçimde
denenmesidir. Hanedanın yüceleştirilip tebaanın aşağılanması, fertlerin statüye göre sınıflandırılması ve
filvaki herkesin hiyerarşik düzene itaate zorlanması hiç kuşkusuz otokrasiyi anımsatmaktadır. Asil-ehil
ayrımına müteakip kadın-erkek eşitsizliğiyle eril erkin gücünü ve yetkisini şaşırtıcı derecede arttıran politika,
Çin hükümdarlarına bahşedilen ayrıcalıkları saptayabilmemizin yolunu açar. İlk denemelerin Xia’larca
yapıldığı atalar kültü ve bu geleneğe eşlik eden ritüeller, ülkeyi yöneten bilge ve soylu kişiliklerin ruhen
toprağa girmediği, fiziki ölümün ardından göğe yükseldiği itikadıyla beşere doğaüstü bir hususiyet yükler.
Shang ve Zhou hanedanları, bu itikadı daha da ileriye götürerek tahta geçen hükümdarlarını önce “göğün
hâkimi” sonra da “göğün oğlu” vasıflandırmalarıyla yeryüzünün sahibi konumuna getirir. Buna göre dünyevi
alan ile semavi alan arasındaki uyumun bağlayıcılığı hükümdara aittir. Göğün emriyle iktidara gelen her
hükümdar, göğün iradesini temsil ederek sosyo-politik nizamı sağlamakla yükümlüdür. Gelgelelim ulvi
diyebileceğimiz bu görevi yerine getirirken hükümdar, mütemadiyen sıradüzene uymayı mecbur bıraktığı
halkından mutlak hizmet ve tam teslimiyet bekler. Ortaya çıkansa, hanedanlığa boyun eğdirilen itaatkâr
bireylerden oluşan bir yapılanmadır.
Tebaanın da kendi içinde bölünerek köleleştirildiği bu yapılanmada kadının rolü ve yeri, ataerkil anlayışın bir
uzantısı olarak erkeğin hegemonyası altındadır. Kadim Çin klasiklerini referans alarak çıkarım yaptığımızda
kadının dünyaya geldiği andan itibaren hep bir erkek figürünün tahakkümüyle yaşam mücadelesi verdiğini
görürüz. Evlenmeden önce babasına, evlendikten sonra kocasına, kocası öldüğünde oğluna itaatkâr kalan
kadının baskılandığı değersizleştirildiği ve küçümsendiği anlatımlar belirgindir. Erkeğin kadından üstünlüğü
kabulü, saray yaşamının her noktasında da kendini gösterir. Genç yaşta hanesinden alıkonan kadınlar bazen
cariye bazen hizmetkâr bazen de odalık unvanıyla hükümdarın huzuruna sunulur. Hükümdarın asilzade aileye
mensup ilk zevcesini sırasıyla izleyen diğer iki eş, saraya getirilen cariyeler arasından yine hükümdar
tarafından seçilir. Temel amaç soylu neslin oğlan çocuklarıyla devamı gibi algılatılsa da özde başka niyetler
gizlidir. Resmiyette üç olan eş sayısı, göğün oğlu hükümdarın keyfiyetine bağlı olarak katlanabilir, istediği
zaman merasim düzenleyerek resmi cariyeleri kendine eş yapabilir. Ne var ki resmi olmayan cariyelerden
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doğacak çocuklar da ihtimal dâhilindedir; fakat doğum gerçekleşse bile ne o cariyelerin saraydaki statüsü
değişir ne de o çocuklar taht üzerinde hak iddia edebilir.
Sonuç itibariyle hükümdarın çokeşliliği, tahtı bırakacağı oğullarının mevcudiyetinden çok gelenekselleştirilen
itikat ve ritüel alışkanlıklarla ilintilidir. Ata ruhun göğe aidiyeti, göğün buyruğuyla kurulan hâkimiyet ve
yönetimin göğün iradesini temsiliyeti, hükümdarın edim ve eylemlerine olağanüstü meşruiyet kazandıran
etkenlerdir. Tebaasını hiyerarşi ve teşrifat ilkeleriyle riayete zorlayan hükümdarın kadına cinsel obje, eşya
yahut malvarlığıymışçasına davranması elbette hakkaniyetli değildir. Ancak antik Çin’in örf ile adetlerine
sabitlenen kültürel doku, hükümdara bu konformist yaklaşımı savundurduğu gibi göğün oğlu vasfıyla
hükümdarın arzuladığı her şeye sahip olabilme ve bu sahipliği ölümden sonra da sürdürebilme güdüsünü
tetikler. Geleneksel inanışlarla hükümdara isnat edilen göksel güç, irade ve yetki nasıl ki toplulukları
yönetebilme yetisini sağlamlaştırıyorsa istediği kadar kadını mülkiyetinde tutabilme nüfuzunu da perçinler.
Hükümdarın defnedildiği mezara eşlerin, cariyelerin ve hizmetkârların diri diri gömülmesi bu savımızı
pekiştiren delilidir; zira hizmet ve sadakat bedenen ölümden sonra bile devam edecektir. Buna binaen
çokeşliliği kurumsallaştıran kilit nokta, bizce göğün oğlu mahiyetiyle Çin hükümdarlarının kendilerini
ululaştırarak ölümsüzlüğü aramalarıdır.
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKLİM KRİZİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA
KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Dr. Başak OVACIK
Bahçeşehir University, Faculty of General Education
ORCID:0000-0003-3014-2280

ÖZET
Bu makale, iklim değişikliğinin kadınları orantısız biçimde etkilediği gerçeğini küresel bir perspektifle ortaya
koymaktadır.
Atmosferdeki çeşitli gazların yoğunluğuna bağlı olarak ortalama sıcaklıkların artması, kuraklık, susuzluk, sel,
yangın gibi doğal felaketler yaratarak iklim krizini doğurmuştur. Sera gazı emisyonlarının salınımını azaltarak
küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece artışla sınırlandırmak dünyanın gündemine oturmuş ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinden en acili haline gelmiştir.
İklim değişikliğinin sonuçları, etkilenen kişinin konumuna, milliyetine, cinsiyetine, kimliğine ve yaşadığı yere
göre değişmektedir. İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarından en çok kadınlar ve geçimini tarım, hayvancılık,
balıkçılık gibi sürdürülebilirliği ekosistemlerin sağlığına bağlı olan sektörlerde çalışanlar etkilenmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de tarım işçilerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır ve iklim değişikliğine bağlı
olarak ailelerini beslemek için yetiştirilecek yeni ürünler ve onları yetiştirmenin yeni yollarını araması
gerekenler yine kadınlar olacaktır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet rollerine karşı geleneksel tutumlar
birçok coğrafyada kadınların bakım emeğini yüklenmesini beklemektedir. Yakacak odun toplamaktan, su
getirmeye kadınların görevi olarak algılanmaktadır. Örneğin, Uganda’da kadınlar temiz su sağlamak için
günde ortalama altı saat yürümektedir. İklim değişikliği, dünya çapında mevcut olan güvenli suyun miktarını
ve kalitesini azaltmaktadır ve kurak mevsimler uzadıkça, kadınlar yeni su kaynakları için daha da fazla
yürümek zorunda hatta göç etmek zorunda kalacaktır. Kadınların doğal bir afet nedeniyle ölme veya
yaralanma olasılığı erkeklere göre 14 kat daha fazladır. (World Bank). Kadınlar ve kız çocukları, ev
ihtiyaçları için yakıt toplamak üzere günde 5 saate kadar zaman harcamaktadır. (UNIDO)
Kadınları güçlendirmek, iklim sorunuyla mücadelede önemli bir faktör olacaktır.

BM

(UN Climate Change Gender Action Plan 2021) İklim Değişikliği Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı’nı odağına
alarak değerlendireceğim makalem, kadınların iklim krizinde karar verme pozisyonlarında erkeklerle beraber
karar verme mekanizmalarında yer almalarının kritik olduğunu savunmaktadır. BM bu konu üzerinde
çalışmalarını sürdürmekte ve BM, iklim değişikliği müzakeresinin uygulanmasında kadınların “tam, eşit ve
aktif katılımı” ve BM organında toplumsal cinsiyet bakış açısının yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.
Sonuç olarak bu çalışma iklim krizinin kadınlar için mevcut bakım yüklerini daha da ağırlaştıracağını
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dünyadan örneklerle gösterecek ve bu konuya politik, stratejik çözümler üretmeye çalışacaktır. Bu çalışma
aynı zamanda BM’nin bu konuda oynadığı rolü değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın ve iklim değişikliği, iklim krizi, toplumsal cinsiyet ve iklim değişikliği, iklim
değişikliği etkileri
EMPOWERMENT OF WOMEN IN THE CONTEXT OF GENDER AND CLIMATE CRISIS
RELATIONSHIP
ABSTRACT
This article presents the fact that climate change affects women disproportionately from a global perspective.
The increase in average temperatures, depending on the density of various gases in the atmosphere, created
natural disasters such as drought, flood and fire, resulting in the climate crisis. Limiting global warming to an
increase of 1.5 degrees Celsius by reducing the emission of greenhouse gas emissions has been on the agenda
of the world and has become the most urgent topic of the Sustainable Development Goals.
The consequences of climate change vary according to the location, nationality, gender, identity and place of
residence of the affected person. Women and workers in sectors whose sustainability depends on the health of
ecosystems, such as agriculture, farming and fisheries, are most affected by the devastating consequences of
climate change.
Women constitute the majority of agricultural workers in the world and in Turkey, and it will be women who
will have to look for new products to be grown to feed their families and new ways to raise them, depending
on climate change. In addition, traditional attitudes towards gender roles expect women to undertake care
work in many geographies. It is perceived as the duty of women to collect firewood and bring water. In
Uganda, for example, women walk an average of six hours a day to get clean water. Climate change is
reducing the quantity and quality of safe water available worldwide, and as the dry seasons lengthen, women
will have to walk even more and even migrate for new water sources. Women are 14 times more likely than
men to die or be injured by a natural disaster. (World Bank). Women and girls spend up to 5 hours a day
collecting fuel for their household needs. (UNIDO)
Empowering women will be an important factor in tackling the climate challenge. My article, which will
focus on the UN Climate Change Gender Action Plan 2021, argues that it is critical for women to take part in
decision-making mechanisms together with men in decision-making positions in the climate crisis. The UN
continues to work on this issue, and the UN aims to promote the “full, equal and active participation” of
women in the implementation of the climate change negotiation and the dissemination of a gender perspective
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in the UN body.
As a result, this study will show with examples from the world that the climate crisis will further aggravate
the current care burden for women and will try to produce political and strategic solutions to this issue. This
study also evaluates the role played by the UN in this regard.
Keywords: Women and climate change, climate crisis, gender and climate change, climate change impacts on
women
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KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET: HAKKARİ İLİ ÖRNEĞİ
Psikolog Mahi Aslan
Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye
ORCID:0000-0001-9470-1294

Melike İncesu
Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye
ORCID:0000-0002-7772-4037

Giriş
Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı-yoğunluğu ve türleri değişmekle beraber dünyanın her yerinde
görülebilen, kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınırları aşan küresel düzeyde bir sorundur.
Kadınları baskılayan, bağımlı hale getiren, gelecek nesillere olumsuz model oluşturan, özellikle kadınların ve
çocukların beden ve ruh sağlıklarını bozan, sosyal ve kültürel temelleri ağır basan ciddi bir halk sağlığı
sorunudur.
Bu kapsamda yaş, gelir, meslek, kendilerinin ve eşlerinin okur yazarlığı, evlilik yaşları, dini ve/veya resmi
nikahlarının olması gibi değişkenlerle deneyimledikleri fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel şiddet arasındaki
ilişki incelenmiştir.
Araştırma ve Bulgular
Hakkari’de yaşamakta olan 100 kadın ile anket çalışması yapılmıştır. Katılımcılara aile içinde
deneyimledikleri fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel şiddette maruz kalma durumları ve bunları etkileyen
değişkenler hakkında sorular sunulmuştur.
Katılımcıların %85’i ekonomik, %73’ü duygusal, % 23’ü fiziksel ve %2’si cinsel şiddeti hemen hemen her
gün deneyimlediklerini bildirmişlerdir.
Katılımcıların % 64’ü 18 yaş ve altında evlilik yapmıştır. Bu kişilerin okur-yazarlık durumu zayıf-orta, nikah
türünün ise dini olması dikkat çekmiştir. Bunlar göze alındığında coğrafi kültür-yaşam tarzında bu aile
birliğinde çift eşliliğe (kuma-iki kadın) sıklıkla rastlanmaktadır.
Katılımcıların %62’sinin 18 yaş ve altındayken zorla evlendirildikleri, okur-yazarlık düzeylerinin zayıf
olduğu, görülmüş ve bu kadınların her tür şiddete

maruz kaldıkları dikkat çekmiştir. Ayrıca şiddeti

yaşadıklarında aile büyükleri ve din görevlilerinin yardımına başvurdukları görülmüştür.
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Sonuç
Bu çalışma kadına yönelik aile içi şiddetin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair göstergeler
sunmaktadır. Elde edilen veriler Hakkari ilinde kadınlara yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında
koruyucu faktörlerin ve risk faktörlerinin neler olduğunun ortaya konması açısında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: şiddet, aile içi şiddet, kadına şiddet
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE CASE OF HAKKARI
Introduction
Domestic violence against women is an global problem. The prevalence, intensity and types of domestic
violence against women vary from region to region. It is a global problem that is not limited to the cultural,
geographical, religious, social and economic fields. It makes women dependent, creates a negative model for
future generations, impairs the physical and mental health of especially women and children. In this regard,
social and cultural foundations are considered important.
In this context, the relationship between the variables such as age, income, occupation, literacy of themselves
and their spouses, marriage age, religious and/or civil marriage and the physical, emotional, economic and
sexual violence they have experienced were examined.
Research and Findings
A study was conducted with 100 women living in Hakkari. Questions about their exposure to physical,
emotional, economic and sexual violence in the family and the affecting variables were asked to the
participants.
The violence that the participants were exposed to almost every day was reported as follows; 5% sexual
violence, 2% sexual violence, 85% economic violence, 23% physical violence, 73% emotional violence.
64% of the participants were married under the age of 18. The literacy status of these people is weakmoderate. It is remarkable that the type of marriage is 'religious'. Due to culture and lifestyle, there is a high
probability of polygamy.
62% of the participants were forced into marriage when they were 18 years or younger. It was noted that the
literacy status of these women were low and they were exposed to forms of violence.
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Conclusion
This study shows that domestic violence against women is a serious public health problem. It is important in
terms of revealing the protective factors and risk factors for women in Hakkari.
Key words: Violence, domestic violence, violence against women
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SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞÜ
HİLAL KARAYAZI
Yüksek Lisans Öğrencisi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Yüksek
Lisans Programı
ORCID:000-0003-3034-7630

ÖZET
Günümüzde toplumda en çok karşılaştığımız ve toplum genelini rahatsız eden problemlerden birisi şiddettir.
Şiddet hem gelişmiş hem de gelişmekte olan tüm ülkelerde bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Şiddet yaşamın her alanında olduğu gibi sporda da kendisini göstermektedir. Yapılan
araştırmalara göre sporda şiddetin artmasında fanatizm, seyirciler ve sosyal medyanın etkisi büyük rol
oynamaktadır. Araştırmada, spor alanında uzman kişilerin, spordaki şiddeti ne gibi davranış ve tutumlarla
gözlemledikleri ve bu şiddeti içeren davranış ve tutumların nasıl önlenebileceğinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Araştırma farklı spor branşlarında uzman kişiler ile Covid-19 salgını sebebi ile online mülakat yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları, sporda uzman kişilerin 6222 Sporda şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine dair kanun hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları, sporcularda en sık şiddete rastlanılan
cinsiyet grubu, fanatizm, seyirci ve sosyal medyanın spordaki şiddet içeren davranış ve tutumlar üzerinde
etkisi olup olmadığını, etkisi varsa önlenmesi konusunda neler yapılabileceğini tespit etmeye yönelik
sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca mülakat soruları, sporda uzman kişinin yaşını, hangi branşta uzman
olduğunu, kaç yıldır uzman olarak çalıştığını içeren demografik bilgi sorularını da içermektedir.
Araştırmadan elde edilen verilere göre; katılımcıların %78,9’unu erkek katılımcılar oluşturmaktadır.
Araştırmaya 11 farklı branşta uzman kişiler katılım sağlamıştır, katılım sağlayan kişiler ortalama 12 yıldır
alanlarında uzman olarak çalışmaktadır. Sporda şiddet davranışının en sık görüldüğü cinsiyet grubunu %86,8
ile erkek sporcular oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre uzman kişilerin %63,2’si sporda şiddet ve
düzensizliğin önlenmesine dair kanun hakkında bilgi sahibi, fanatizm, seyirci ve sosyal medyanın şiddet
üzerindeki etkisini azaltmaya ve önlemeye yönelik müsabaka, antrenman ve bilinçlendirme çalışmaları gibi
çeşitli kategorilerde önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Spor, Şiddet, Sporda Şiddet, Uzman Görüşü, Şiddeti Önleme
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EXPERT OPINION ON PREVENTION OF VIOLENCE IN SPORTS
ABSTRACT
Violence is one of the most common problems that we encounter in society today and that disturbs the general
public.Violence is a public health problem in both developed and developing countries.Violence manifests
itself in sports as well as in all areas of life. According to studies, fanaticism, spectators and social media play
a major role in the increase in violence in sports.In the research, it was aimed to investigate the behaviors and
attitudes of the experts in the field of sports and how the behaviors and attitudes involving this violence can
be prevented.
The research was carried out with experts in different sports branches by online interview method due to the
Covid-19 epidemic.Interview questions are about how much knowledge experts in sports have about the law
on the prevention of violence and disorder in sports 6222, whether the gender group, fanaticism, spectators
and social media have an impact on violent behaviors and attitudes in sports, and if there is an impact,
prevention. It consists of questions to determine what can be done.In addition, the interview questions include
demographic information questions including the age of the expert in sports, in which branch he is an expert,
and how many years he has been working as an expert.
According to the data obtained from the research; 78.9% of the participants are male participants.Experts in
11 different branches participated in the research, and the participants have been working as experts in their
fields for an average of 12 years.The gender group in which violent behavior in sports is most common is
male athletes with 86.8%.
According to the results of the research, 63.2% of the experts were informed about the law on the prevention
of violence and disorder in sports, and made suggestions in various categories such as competition, training
and awareness-raising activities aimed at reducing and preventing the effect of fanaticism, spectators and
social media on violence.
Keywords: Sports, Violence, Violence in sports, Expert opinion, Violence prevention
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DEVLET BİÇİMLERİ BAKIMINDAN PLATON VE ARİSTOTELES’İN
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Ayman KARA
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kırıkkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science and Public Administration
ORCID: 0000-0002-7493-0150

ÖZET
Devlet ve yönetim biçimlerinin sınıflandırılması her dönemde gelmiş olan düşünürler tarafından önemle
üzerinde durulmuş bir konudur. Pek çok düşünür devlet ve siyaset teorilerini ortaya koyarken devlet
biçimlerini de iyi yönetimler ve kötü yönetimler şeklinde bir ayrıma tabi tutmuştur.
Antik Yunan düşünürlerinden Platon ve Aristoteles de devlet biçimlerini tasnif etmişler, iyi ve kötü
yönetimler şeklinde bir ayrıma gitmişlerdir. Platon devlet biçimlerini patriarşi, monarşi, aristokrasi, timokrasi,
oligarşi, demokrasi ve tiranlık olarak belirler. İnsanlığın başlangıcında doğal olarak oluşan en ilkel devlet
biçimi olan patriarşi nüfusun artmasıyla monarşi ve aristokrasiye dönüşecek, şan ve şöhretin önem
kazanmasıyla timokrasi, zenginliğin öne çıkmasıyla oligarşi, halkın galip gelmesiyle demokrasi ve iç
mücadeleler sonucu tiranlık ortaya çıkacaktır. Platon’da yönetim biçimleri devam eden bir döngü şeklinde
ilerler. Platon gibi Aristoteles de devlet biçimlerini bir döngü halinde kurgulayarak çeşitli sebeplerle ortaya
çıkan iyi ve kötü yönetim biçimleri şeklinde tasnif eder. Ona göre monarşi, tiranlık, aristokrasi, oligarşi,
demokrasi ve politeia olarak altı çeşit devlet biçimi bulunmaktadır. Aristoteles bunlardan politeiayı en iyi
devlet biçimi olarak niteler.
Bu çalışmada Platon ve Aristoteles’in devlet biçimlerini nasıl sınıflandırdıkları karşılaştırmalı olarak ele
alınarak bu biçimlerin nitelikleri incelenecektir. Platon ve Aristoteles’in öne sürdükleri devlet biçimleri
kendilerinden sonraki pek çok dönemde görülmüş olduğundan ve onların bu sınıflandırmaları günümüze
kadar gelen düşünürlere kaynaklık ettiğinden incelenmeleri önemli görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, devlet biçimleri, monarşi, aristokrasi, demokrasi
A COMPARATIVE EXAMINATION OF PLATO AND ARISTOTELE IN TERMS OF THE STATE
TYPES
ABSTRACT
The classification of the state and the forms of government is a subject that has been emphasized by the
philosophers who have come in every period. While many philosophers put forward their theories of state and
politics, they also differentiated state forms as good administrations and bad administrations.
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Plato and Aristotle, who are among the ancient Greek philosophers, classified the state forms and made a
distinction as good and bad administrations. Plato determines the state forms as patriarchy, monarchy,
aristocracy, timocracy, oligarchy, democracy and tyranny. The patriarchy, which is the most primitive state
form naturally formed at the beginning of humanity, will turn into a monarchy and aristocracy with the
increase in population, timocracy will emerge when fame and fortune gains importance, oligarchy will
emerge when wealth comes to the fore, democracy and tyranny will emerge as a result of internal struggles
when the people are victorious. In Plato, the forms of government proceed as an ongoing cycle. Like Plato,
Aristotle constructs the state forms as a cycle and classifies them as good and bad forms of government that
arise for various reasons. According to Aristotle, there are six types of states as monarchy, tyranny,
aristocracy, oligarchy, democracy and politeia. Aristotle describes politeia as the best form of government.
In this study, how Plato and Aristotle classify the state forms will be discussed comparatively and the
qualities of these forms will be examined. Since the state forms put forward by Plato and Aristotle have been
seen in many periods after them and their classifications have been a source for the philosophers who have
come to the present day, it was considered important to examine them.
Keywords: Plato, Aristotle, state types, monarchy, aristocracy, democracy

www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--409--

21- 22/02/2022

İBN BACCE'DE YÖNETİM TÜRLERİ VE DEVLET YÖNETİMİ
Ayman KARA
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kırıkkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science and Public Administration
ORCID: 0000-0002-7493-0150

ÖZET
Antik Yunan filozoflarından günümüze yönetim türlerinin tasnifine özel bir önem verilmiş, bu konu üzerinde
önemli tartışmalar meydana gelmiştir. Aristoteles ve Platon gibi Antik Yunan’ın önde gelen filozofları bu
konuda çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. İslam siyasal düşüncesi de Antik Yunan’dan etkilendiği için bu
konuda İslam düşünürleri de fikir beyan etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi Batı’da Avempace ismiyle
tanınan İbn Bacce’dir.
Endülüs’te doğup yaşamış ve İslam filozoflarının en önemlilerinden biri durumunda olan İbn Bacce yönetim
türleri ile ilgili bir sınıflandırma yapmış, buradan yola çıkarak devlet yönetimi ile ilgili görüşlerini beyan
etmiştir. Düşünür, bu sınıflandırmayı yaparken yönetim anlamına gelen tedbir kelimesini kullanmıştır. Ona
göre dört tür yönetim bulunmaktadır: tedbîrü’l-ilâhî (Tanrı’nın yönetimi), tedbîrü’l müdün (devletin
yönetimi), tedbîrü’l menzil (evin yönetimi) ve tedbîrü’l mütevahhid (kişinin kendini yönetimi). Ona göre
tedbîrü’l ilâhî dışındaki diğer üç yönetim biçimi erdemli ve bozuk yönetimler olmak üzere ayrılmaktadırlar.
İbn Bacce’de kişinin kendini yönetiminden ev yönetimine, ev yönetiminden de devletin yönetimine uzanan
bir silsile bulunmaktadır. Kişi erdemli olursa ev yönetimi, ev yönetimi erdemli olursa da devlet erdemli olup
iyi yönetilecektir.
Bu çalışmada İbn Bacce’nin yönetim ile ilgili görüşleri incelenecek, yönetim konusunda yaptığı tasnif ele
alınacak ve bu tasnif üzerinden devlet yönetimi ile ilgili görüşlerine değinilecektir. İslam siyasal düşüncesi
içerisinde önemli bir yere sahip olan ve pek çok düşünürü de etkilemiş olan İbn Bacce’nin düşünceleri İslam
siyasal düşüncesinin anlaşılabilmesi bakımından önemli görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İbn Bacce, tedbîrü’l müdün, tedbîrü’l menzil, tedbîrü’l mütevahhid, İslam siyasal
düşüncesi
STATE ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION TYPES IN ACCORDANCE WITH IBN
BAJJAH
ABSTRACT
From the ancient Greek philosophers to the present day, special attention has been given to the classification
of administration types, and important discussions have occurred on this issue. The leading philosophers of
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Ancient Greece, such as Aristotle and Plato, put forward various views on this issue. Since Islamic political
thought was also influenced by Ancient Greece, Islamic philosophers also expressed their opinions on this
subject. The most important of these is Ibn Bajjah, known as Avempace in the West.
Ibn Bajjah, who was born and lived in Andalusia and is one of the most important Islamic philosophers, made
a classification about the types of administration and expressed his views on state administration based on
this. The philosophers used the word precaution, which means administration, while making this
classification. According to Ibn Bajjah, there are four types of management: tedbîrü'l-ilâhî (Administration of
God), tedbîrü'l mudun (Administration of the state), tedbirü’l-menzil (administration of the house) and
tedbirü'l mutawahhid (administration of one's self). According to Ibn Bajjah, except tedbirü'l ilâhî, the other
three types of administration are divided into virtuous and corrupt governments. In Ibn Bajjah, there is a line
from self-administration to household administration, and from household administration to state
administration. If the person is virtuous, the house administration will be virtuous, and if the house
administration is virtuous, the state will be virtuous and well governed.
In this study, Ibn Bajjah's views on administration will be examined, his classification on administration will
be discussed and his views on state administration will be mentioned through this classification. The thoughts
of Ibn Bajjah, who has an important place in Islamic political thought and influenced many philosophers,
were considered important in terms of understanding Islamic political thought.
Keywords: Ibn Bajjah, tedbîrü'l mudun, tedbirü’l-menzil, tedbirü'l mutawahhid, Islamic political thought
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KAMUSAL ALAN PERSPEKTİFİNDEN KAMU DEĞERİ YÖNETİŞİMİ’Nİ
DEĞERLENDİRMEK
Sevinç Soyocak ÖZALP
Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü.
ORCID: 0000-0002-3577-858X

ÖZET
Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı sonrasında kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin yalnızca etkililik ve
verimlilik parametreleri çerçevesinde değerlendirildiği ve demokratik yöntemlerin geri planda bırakıldığı
üzerine yükselen tartışmaların literatürde kamu değeri kavramını ve kamu değeri yönetişimi yaklaşımını
gündeme getirdiği ve desteklediği görülmektedir. Buna göre piyasa temelli bir bakış açısının ötesine geçen
kamu değeri kavramının temelde diyaloglar sonucu vatandaşların ortak fikir birliği sağladıkları fayda ve
haklara dayandırıldığı ve demokratik bir sürece ilişkin değerlendirildiği kabul edilmektedir. Bir anlamda
kamu değerinin süregiden diyaloglar ve karşılıklı etkileşimler sonucu tesis edildiği ve kamu değerinin
tartışıldığı, yaratıldığı bazen de azaltıldığı bu demokratik alanın yeni bir kamusal alan olarak tanımlandığı
görülmektedir. Buna göre devlet/hükümet ve toplum ilişkilerinin demokratikleştirilmesi adına karar alma
süreçlerine katılımı destekleyen, kamu otoritesinden ve ekonomik çıkarlardan özerk, farklı paydaşların yer
aldığı bu demokratik alanın aynı zamanda giderek belirsizleşen ve karmaşıklaşan toplumsal sorunların
çözümünde kamu yöneticilerine geniş bir perspektif sağladığı da ifade edilmektedir. Bununla birlikte kamu
değeri yönetişiminin alternatif, gelişmiş bir kamusal alanı destekleyerek genel toplumsal refah ve çıkara
hizmet ettiği ve yenilikçi bir bakış açısı getirdiği de kabul edilmektedir. Bu bağlamda çalışma kamu değeri
yönetişimi yaklaşımını kamusal alan perspektifiyle incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Değeri Yönetişimi, Kamusal Alan, Demokratik, Yenilikçi.
EVALUATION OF PUBLIC VALUE GOVERNANCE FROM THE PUBLIC SPHERE
PERSPECTIVE
ABSTRACT
After the New Public Management approach, it is seen that the debates that public administration and public
services are evaluated only within the framework of efficiency and productivity parameters and that
democratic methods are left in the background bring the concept of public value and public value governance
approach in the literature. According to this, it is accepted that the concept of public value, which goes
beyond a market-based perspective, is basically based on the benefits and rights of citizens as a result of
dialogues, and is evaluated in relation to a democratic process. In a sense, seen that this democratic space,
where public value is established as a result of ongoing dialogues and mutual interactions, and where public
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value is discussed, created and sometimes reduced, is defined as a new public sphere. It is stated that this
democratic field, which supports participation in decision-making processes in order to democratize
state/government and society relations, and which includes different stakeholders autonomous from public
authority and economic interests, provides a broad perspective to public administrators in solving social
problems that are becoming increasingly uncertain and complex. However, it is also accepted that public
value governance serves the general social welfare and interest by supporting an alternative, developed public
sphere and brings an innovative perspective. In this context, the study aims to examine and evaluate the public
value governance approach from the perspective of the public sphere.
Key Words: Public Value Governance, Public Sphere, Democratic, Innovative.
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN İKİLİ İLİŞKİLERİNDE ENERJİNİN ÖNEMİ VE
TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI
Muhammed Tolga SÖZEN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir
ORCID: 0000-0003-3337-7800

Prof. Nur ÇETİN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir
ORCID: 0000-0002-5377-7310

ÖZET
Sovyetlerin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Azerbaycan doğal kaynakların çıkarılması,
işlenmesi ve uluslararası piyasalara ulaştırılmasına yönelik bağımsız enerji politikaları geliştirilmesini
amaçlamıştır. Ancak bağımsızlığının ilk dönemlerinde karşılaşmış olduğu çok sayıdaki dış ve iç problem
sebebiyle kendi enerji stratejisini geliştirme imkânı bulamamıştı. Azerbaycan`ın enerji siyasetinde bu süreçte
en çok işbirliği içinde olduğu ülke Türkiye olmuştur. Bu işbirliğinin neticesinde enerji kaynaklarının
taşınması noktasında iki ülke arasında çok sayıda başarılı projeler yapılmış ve bu projelerin
geliştirilmesindeki girişimler günümüzde de sürmektedir. Projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye,
Azerbaycan petrol ve doğalgazının Batılı tüketicilere ulaştırılmasında bir köprü olmuştur. Projeler
Azerbaycan’ın bölgesel bir aktör şeklinde pozisyonunu pekiştirmekle birlikte, Türkiye’yle enerji ağırlıklı
işbirliğinin daha da artırılmasına olanak vermiştir. Bu projeler arasında önemli bir girişim olan Trans
Anadolu doğal gaz boru hattı (TANAP), Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) doğalgaz boru hattı projeleri, iki
halkın ve devletin gelecekteki ilişkilerinin de temelini oluşturmuştur. Bu çalışma ile TANAP’ın iki ülke
arasındaki enerji ilişkilerine katkıları irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Trans Anadolu, Enerji, Doğalgaz
THE IMPORTANCE OF ENERGY IN BILATERAL RELATIONS BETWEEN TURKEY AND
AZERBAJIAN AND TRANS ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
ABSTRACT
Azerbaijan, which gained its independence after the collapse of the Soviet Union, aimed to develop
independent energy policies for the extraction, processing and delivery of natural resources to international
markets. However, due to the many external and internal problems it faced in the early stages of its
independence, it could not find the opportunity to develop its own energy strategy. Turkey has been the
country with which Azerbaijan cooperated most in this process in energy policy. As a result of this
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cooperation, many successful projects have been carried out between the two countries at the point of
transporting energy resources, and the development of these projects continues today. With the realization of
the projects, Turkey became a bridge in the delivery of Azerbaijani oil and gas to Western consumers. While
the projects reinforced Azerbaijan’s position as a regional actor, they also allowed to further increase energybased cooperation with Turkey. Trans Anatolian natural gas pipeline (TANAP) and Trans-Adriatic Pipeline
(TAP) natural gas pipeline projects, which are an important initiative among these projects, also formed the
basis of the future relations of the two peoples and the state. In this study, the contributions of TANAP to the
energy relations between the two countries will be examined.
Keywords: Turkey, Azerbaijan, Trans Anatolian, Energy, Natural Gas
1. GİRİŞ
Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlarında daima belirleyici bir rol üstlenmiş olup aynı zamanda sektör
için de önemli girdilerden birisidir. Bu bağlamda enerji politikaları, ulusal çıkarlar kadar ekonomik, sosyal,
güvenlik, çevre politikaları ile de çok ilgili hale gelmiştir. Bununla birlikte ülkeler açısından enerji, sosyal ve
ekonomik bakımdan da büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yaşamın sürmesi açısından en önemli
girdilerden biri olan enerjinin ekonomik büyümeyle beraber kullanım oranları da sürekli artmakta olup bu
durum ise yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin yüksek miktarlarda enerji ithalatına yol
açmaktadır. Enerji ithalatı ile birlikte toplam ithalatın içinde enerjinin payının hızlı bir şekilde artması enerji
hususunda ülkeleri daha fazla çabaya yöneltmiştir.

Bu bağlamda enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik

hayatlarında daima belirleyici bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda sektör için de önemli girdilerden biri
olduğundan önemlidir. Enerji politikaları, ulusal çıkarlar kadar ekonomik, sosyal, güvenlik, çevre politikaları
ile de çok ilgili hale gelmiştir. Enerji, bir ülkenin ekonomisi ve güvenliği için stratejik öneme sahiptir. Bir
ülkenin ve diğer ülkelerin enerji boru hatlarını birbirine bağlayarak enerji bağımlılığı oluşturması belirli bir
derecede karşılıklı güven gerektirmektedir.
Uluslararası ilişkilerde enerjinin son derece önemli hale geldiği günümüzde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri
enerji ilişkilerine dayalı olarak şekillenmektedir. Bu gelişme, ilişkileri bu düzeyde sürdürmek için karşılıklı
siyasi irade ile desteklenen, iki ülkenin dış politika ve bölgesel politikadaki önceliklerine dayanmaktadır.
Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkileri, tarihi, kültürel, etnik ve dini bağların yanı sıra karşılıklı iyi niyetle
belirlenmektedir. Enerji işbirliği, ikili ilişkilerde kilit bir faktör olmuştur. Türkiye’nin Azerbaycan ile
ilişkileri, bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Güney Gaz Koridoru çerçevesinde, Türkiye ve Azerbaycan işbirliğinde hayata geçirilen TANAP ve bu
projenin Avrupa’ya uzanan kolu TAP projesi, Avrupa Birliği’nin enerji politikaları açısından oldukça önem
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taşımakta, uluslararası pazarlara başta Azerbaycan olmak üzere Hazar kaynaklarının ulaştırılmasına imkân
tanımaktadır. Enerji kaynakları bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye’nin geçiş noktası haline
gelerek bu kaynaklara ulaşımını kolaylaştırması nedeniyle jeopolitik bakımdan güç kazanmasına olanak
vermektedir. Türkiye, bu sayede bir taraftan kendi enerji güvenliğini artırırken öbür taraftan Avrupa için
alternatif bir rota çizerek bölgede jeopolitik olarak güç kazanmaktadır.
Azerbaycan’ın Türkiye ile işbirliği yapmayı tercih etmesi Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Türkiye,
Güney Gaz Koridorunun bir parçası olarak bir geçiş ülkesinden bir enerji merkezine geçiş açısından önemli
bir adım atmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, iki ülke arasında enerjiye dayalı ilişkilerin temel
dinamiklerini belirlemek ve TANAP projesinin enerji işbirliğinin evrimine, Türkiye’nin bölgede bir enerji
merkezi olma girişimine ve Azerbaycan’ın enerji politikasına katkılarını analiz etmektir.
2. TÜRKİYE-AZERBAYCAN ENERJİ İLİŞKİLERİ
2.1. Türkiye’nin Enerji Görünümü
Türkiye, yaklaşık 85 milyonluk nüfusu ile son birkaç on yılda hızlı büyüyen ekonomisinin yanında aynı
zamanda tarımdan sanayiye geçiş yapmış ve bu dönüşümü ile enerji talebi artmıştır. 2018 yılı itibariyle
ekonomisi dünyanın en büyük 18. ekonomisidir ve önümüzdeki yıllarda büyümesi beklenmektedir. Ekonomik
kalkınma için enerjiye ihtiyaç duyulduğundan, enerji talebinin de artması beklenmektedir. Türkiye’nin enerji
karışımının %87’si fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda, fosil yakıtlarda net ithalat bağımlılığı
%77’dir. Öte yandan Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının bolluğunun yanında coğrafi özellikleri
nedeniyle güneş, rüzgâr, hidro ve jeotermal enerji için yeterli potansiyel bulunmaktadır (Koç, Yağlı, Koç ve
Uğurlu, 2018).
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Türkiye’nin enerji talebi sürekli olarak artarken, yenilenebilir enerji kaynakları veya bir ülkenin talebi
karşılamak zorunda olduğu enerji kaynaklarının artırılması konusunda etkin politikalar eksik kalmıştır. Sonuç
olarak, Türkiye’nin enerji ihtiyacını ithal etmekten ve bağımlılığını artırmaktan başka seçeneği yoktur.
Özellikle Türkiye gibi enerji ihtiyacının yüksek oranda ithalata bağımlı olduğu bir ülke için artan enerji
tüketimi sadece doğaya zarar vermekle kalmamakla birlikte aynı zamanda ülkenin ticaret dengesine de yük
oluşturmaktadır (Ağçay, 2018).
Fosil yakıtlar konusunda ithalata bağlı olan Türkiye, yenilenebilir enerji tedariki noktasında önemli adımlar
atmaktadır. Bu bağlamda hidroelektrik oldukça önemlidir. Türkiye’nin teorik hidroelektrik potansiyeli 433
milyar kWh, teknik olarak kullanılabilir hidroelektrik potansiyeli 216 milyar kWh’dir.
Jeotermal enerji alanında Türkiye’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından bugüne
kadar 190 jeotermal alan keşfedilmiş olup Türkiye’nin ekonomik jeotermal potansiyeli 1,4 milyar kWh/yıl
olarak tahmin edilmektedir. Jeotermal santraller 2017 yılında üretilen toplam elektriğin %2,1’i olan 6127,5
GWh elektrik üretirken diğer yandan Türkiye’deki jeotermal santrallerin (JES) kurulu gücü son yıllarda
artmaktadır (Serdar, 2018).
Rüzgâr enerjisi ile ilgili olarak Fizibilite çalışmaları Türkiye’nin rüzgâr enerjisi üretimi için 50 milyar
kWh/yıl olarak tahmin edilen büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğu iddia edilmiştir. Türkiye rüzgâr
haritasına göre, Türkiye’nin yıllık rüzgâr hızı 8,5 m/sn ve üzeri olan bölgelerde minimum 5.000 MW, rüzgâr
hızı 7.0 m/sn’den yüksek olan bölgelerde ise 48.000 MW rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olduğu tahmin
edilmektedir.
Yenilebilir enerji alanında bir diğer alternatif enerji ise güneş enerjisidir. Türkiye’nin ortalama yıllık
güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat) ve ortalama toplam radyasyon basıncı 1.311
kWh/m2/yıldır. Türkiye’nin ekonomik güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak tahmin
edilmektedir.
Son birkaç on yılda, Türkiye’nin birincil enerji arzının %75’i ithal kaynaklardan sağlanmıştır. Doğal gaz
%33,4 ile Türkiye’nin birincil enerji kaynakları içinde en yüksek paya sahiptir. Doğal gaz tüketimini, birincil
enerji arzının %32’sini oluşturan kömür izlemektedir ve kömür %58 ile başlıca elektrik sektöründe %29 ile de
çimento, çelik ve demirden oluşan sanayi sektörü tarafından tüketilmektedir. Üçüncü tercihli enerji kaynağı,
birincil enerji arzının %24’ünü oluşturan petroldür. Petrol, ulaşım amaçlı kullanılan enerjinin %79’unu
oluşturmaktadır (Koç, Yağlı, Koç ve Uğurlu, 2018).
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2.2. Azerbaycan’ın Enerji Görünümü
Azerbaycan Cumhuriyeti (Azerbaycan), doğuda Hazar Denizi, batıda Ermenistan ve Gürcistan, kuzeyde
Rusya Federasyonu ve güneyde İran ile komşu olan Güney Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Azerbaycan,
büyük bir ham petrol ve doğal gaz üreticisi olarak dünyanın en yüksek enerjide kendine yeterlilik
oranlarından birine sahiptir. Azerbaycan, 1991’deki bağımsızlığından bu yana, 1990’larda ve 2000’lerde
güçlü bir büyümeye iten geniş petrol ve gaz rezervleriyle önemli bir ekonomik dönüşüm geçirmiştir. Ancak
madencilik sektörüne olan yoğun bağımlılık, Azerbaycan’ı petrol fiyatlarındaki oynaklığın olumsuz etkilerine
maruz bırakmıştır (IEA, 2021).
Tablo 1. Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Doğalgaz Üretimi (milyon m3)
Yıllar

Doğalgaz Üretimi

Yıllar

Doğalgaz Üretimi

Yıllar

Doğalgaz Üretimi

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

5,6
5,3
5,8
4,8
5,7
10
15,8
23,3
23,8

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25,8
25,7
26,7
30,1
29,6
29,3
29,6
28,5
30,4

Azerbaycan’da hem petrol hem de gaz, uzun bir geçmişe sahip olup 2000’li yılların ortalarında Azeri-ÇırakGüneşli petrol bloğu, Şah Deniz gaz sahası ve bunlarla ilgili ihracat altyapısı faaliyete geçtiğinden üretim yeni
seviyelere yükselmiştir. Petrol üretimi 2010’da zirveye ulaşırken, gaz üretiminin en azından 2022-2023’e
kadar artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Genel olarak, 2019’daki toplam enerji üretimi 60,1 milyon
ton petrol eşdeğeri ile 2000’dekinden neredeyse üç kat daha yüksek gerçekleşmiştir. (IEA, 2021).
Petrol ve doğal gaz, Azerbaycan’ın ihracat gelirlerinin yaklaşık %90’ını sağlamakta ve hükümet bütçesinin
yaklaşık %60’ını finanse etmektedir. Ayrıca birincil enerjinin %98’ini ve ülkenin elektriğinin %90’ından
fazlasını sağlamaktadır.
Tablo 2. Yıllar İçerisinde Azerbaycan’da Petrol Üretimi (milyon ton)
Yıllar

Petrol Üretimi

Yıllar

Petrol Üretimi

Yıllar

Petrol Üretimi

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

11
10,2
9,6
9,3
9,3
9
11,5
13,9
14

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

14,9
15,3
15,3
15,5
22,2
32,3
42,6
44,6
50

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

50,8
45,6
43,3
43,4
42
41,6
41
38,6
36,8

Azerbaycan, istikrarlı bir petrol ve gaz yatırım ortamı yaratmayı başarmış ve önemli ve güvenilir bir petrol ve
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gaz ihracatçısı haline gelmiştir. Uluslararası öneme sahip büyük bir başarı, yakın zamanda tamamlanan ve
Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 sahasından Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz sağlayan Güney Gaz Koridoru,
Azerbaycan’a yeni bir gaz ihracat geliri kaynağı sağlarken Avrupa’nın gaz tedarik yollarını çeşitlendirmesine
ve yerli üretimi düşmeye devam ederken gaz güvenliğini iyileştirmesine yardımcı olmaktadır. Azerbaycan’ın
ihracatının %90’ından fazlasını petrol ve gaz oluşturmaktadır. Şah Deniz gaz sahasının keşfinin ardından
2000’li yıllarda petrol ve gaz üretimi önemli ölçüde artmış ve 2010’da rekor seviyelere ulaşmıştır. Hükümet
ve uluslararası şirketler, enerji sektörü ile birçok yeni santralin inşasının yanı sıra önemli yatırımlar yapmıştır.
Gaz ve elektrik şebekelerinin rehabilitasyonu ve modernizasyonu, arzın güvenilirliğini artırmıştır (Şahin ve
Hasanoğlu, 2019).
Azerbaycan, yenilenebilir enerji gelişimi için büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Ülkenin mükemmel rüzgâr
ve güneş kaynakları ve biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik için önemli beklentileri bulunmaktadır. Bu
potansiyelin kilidini açmak amacıyla hükümet, 2020 yılına kadar 420 MW yenilenebilir enerji kapasitesi
ekleme hedefi belirlemiştir. Bu hedeften hareketle ülke, mühendislik, satın alma ve inşaat (EPC) sözleşmeleri
kullanan projeleri devreye almaya başlamıştır (Şahin ve Hasanoğlu, 2019).
2.3. Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri
Modern uluslararası ilişkiler, yakın işbirliği ve gelecek için stratejik bir vizyon da dahil olmak üzere çeşitli
faktörlerin başarılı koordinasyonunun bir yansımasıdır. Bu sinerjinin çok önemli bir örneği TürkiyeAzerbaycan ilişkisidir. Bu iki ülkenin başlangıçta ortak kültür ve etnik kökene dayanan kendi tarihsel ilişkileri
vardır (Bulut, Aras ve Süleymanov, 2016). Bu faktörlerden ustalıkla yararlanan Türkiye ve Azerbaycan,
ilişkilerini her alanda hızla geliştirmeye başlamışlardır. Ekonomik ve siyasi girişimlerinin arkasındaki itici
güç olan enerji sektörü oldukça önemli yer tutmaktadır. İki ülke arasında stratejik ortaklıklar ve karşılıklı
yardımlaşma konusunda yapılan anlaşmalar, Türkiye’de bu ikili ilişkileri ekonomi alanında özellikle de enerji
sektöründe farklı bir boyuta taşımıştır (Ekici ve Arpa, 2021).
2.3.1. 2000’li Yıllarda Türkiye ve Azerbaycan Arasında Enerji İşbirliklerinin Jeopolitiği
1990’lı yıllarda Türkiye’nin temel öncelikleri, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinden tedarik pahasına
alternatif enerji kaynakları pazarını sağlamak ve ülkeyi bir geçiş ülkesi haline getirmekti. 2000 yılına
gelindiğinde Türkiye’nin dış politikada enerji faktörüne ilişkin öncelikleri değişmeye başlamıştı (Progonati ve
Gashamlı, 2021).
2000’li yılların ardından Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde enerji konusunun ana gündem maddesi olması ile
farklı boyutlara taşınmıştır. Enerji güvenliği meselesinde her iki ülkenin birbirine karşı politik konularda
oluşan güveni daha üst düzeye ulaştırmıştır. 2003’te Haydar Aliyev’in vefatından sonra İlham Aliyev’in
www.isarconference.org

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

--419--

21- 22/02/2022

ülkenin başına geçmesinden sonraki süreçte Azerbaycan’ın enerji politikaları kesintiye uğramadan
sürdürülmüştür (Ekici ve Arpa, 2021).
İkili ilişkilerde gergin dönemin 2010 yılında sonlandırılmasının ardından stratejik işbirliğinin imzalanması
ikili ilişkilerde dönüm noktası olmuştur. Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Antlaşması’nın 2010 yılında
imzalanmasıyla Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güvenlik ve savunma işbirliği en yüksek seviyeye
ulaşmıştır (Çelikpala ve Veliyev, 2003). İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesinde enerji, en önemli vektör
haline gelmiştir. Bu süreçte Asrın anlaşmasından asgari düzeyde yaralanan Azerbaycan, anlaşma süresi
bitmeden İlham Aliyev’in teklifiyle yeniden uzatılması konusunu gündeme taşımıştır. Bakü’de 2017 yılı Eylül
ayında düzenlenmiş olan tören ile AÇG yataklarının derinlerinde olan petrolün işlenmesiyle Azerbaycan ilgili
yabancı işletmeler ile “Yeni Asrın Anlaşması” imzalanmıştır (Ekici ve Arpa, 2021).
Enerji kaynakları konusunda Türkiye ithal bağımlı bir devlet olarak bir takım dezavantajları taşısa da,
jeopolitik konumunun sağladığı avantajlar, bölgede enerji sevkiyatı bağlamında önemli bir rol üstlenmesine
olanak tanımaktadır. Çünkü Türkiye; Akdeniz’den Pasifik’e uzanan bir bölgede Orta Doğu, Balkanlar ve
Kafkasya’nın merkez üssü olma özelliğine sahiptir. Doğu ve Batı arasında coğrafi konuma sahip Türkiye,
aynı zamanda Boğazların verdiği stratejik önemi nedeniyle de enerji meselelerinde avantajlar kazandırmıştır
(Davutoğlu, 2008). Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumunda katkısıyla Türkiye enerji meselesinde
mega projelerin hayata geçirilmesiyle büyük ivme kazanmıştır. Ankara’nın enerjiyle ilgili temel anlayışı,
bölgesel sorunlara çözüm noktasında katkıda bulunmak, Türkiye’yi bölgesel enerji projeleri vasıtasıyla bir
enerji merkezi haline getirmek, bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla uluslararası aktör ve
kurumlar ile ilişki geliştirmek için daha yakın siyasi ve ekonomik ilişkilerden faydalanmayı hedeflemek
olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’nin enerji kaynak çeşitlendirilmesi konusunda Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)
ile başlayan ve Azerbaycan ile oluşturulan enerji boru hatları önem taşımaktadır (Aras ve Fidan, 2009).
Bu çerçevede Güney Kafkasya bölgesinde bulunan enerji pazarına dâhil olabilmesi Türkiye’nin, hedefleri
arasında yer almıştır. Hazar Denizi havzası dünyada doğalgaz rezervinin %6’sına, petrolün %4’üne sahiptir ve
bu bölgenin önemi Türkiye açısından bilinmektedir. Türkiye, Demirel döneminden başlayarak bölgedeki boru
hattı politikasının aktif yürütücülerinden olmasıyla enerji arz konusunda merkez ülke olma isteğini
göstermiştir. Bu yaklaşım ile Türkiye, Azerbaycan’nın enerji stratejisinin önemli bir parçasını oluşturması
bölgedeki enerji pazarının geleceği bakımından çok önemli olmuştur (Polat, 2019). Azerbaycan ve Türkiye
arasında enerji sektöründe daha fazla işbirliği, her iki ülke için de fayda elde etme koşullarını yaratmıştır
Büyük uluslararası boru hattı projelerinin geliştirilmesi, Türkiye’nin bir enerji merkezi haline gelmesine,
bölgesel düzeyde siyasi ve ekonomik getiriler almasına olanak sağlamıştır. Aynı zamanda, gaz arzını
çeşitlendiren Azerbaycan, Avrupa gaz piyasasına erişime sahip olmuştur. Milli şirket SOCAR, bölge
ekonomisine yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu, büyük uluslararası petrol ve gaz şirketi olarak konumunu
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güçlendirmesine ve tüketiciler için sürekli olarak alternatif bir kaynaktan gaz ithal etmesine, ek gelir elde
etmesine ve yeni işler yaratmasına olanaklar yaratmıştır (Progonati ve Gashamlı, 2021).
2.3.1.1. Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerinde Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol ve Doğalgaz Boru
Hatlarının Yeri
Modern Petrol Politikasının temel hedeflerinden biri Azerbaycan’ın enerji kaynaklarının dünya pazarına
ulaştırılmasıydı. Bu süreçte BTC Petrol ve Doğalgaz Buru Hattı Projesi, Azerbaycan’ın uzun vadeli
çıkarlarını korumak, geniş çaplı uluslararası ekonomik işbirliğini geliştirmek, bölgedeki petrol üretimini
artırmak, dünya pazarlarına petrol arzını sağlamak için stratejik öneme sahip ana ihracat boru hattı projesi
planlanmıştır (Akhundzade, 2020).
Projeyle ilgili orijinal anlaşma, 29 Ekim 1998’de Ankara’da Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Kazakistan ve
Özbekistan Hükümetleri ile ABD Enerji Bakanının ana ihracat borusu Bakü’nün yapımını onaylayan Ankara
Deklarasyonu’nun imzalanmasıyla sağlanmıştır. BTC petrol boru hattı, Aliyev’in 18 Kasım 1999’da AGİT
Zirvesi için İstanbul’a gelmesiyle taraflar arasında sıcak bir konu olmaya devam etmiştir (Babalı, 2005).
İstanbul’da boru hattının inşasına ilişkin paket anlaşmalar Cumhurbaşkanı Demirel, Aliyev ve Şevardnadze
ile Başkan Clinton tarafından tanık olarak imzalanmıştır. Ayrıca, Hazar Denizi’ndeki petrollerinin Türkiye
üzerinden enerji piyasalarına ulaştırılması için Kazakistan ve Türkmenistan ile ayrı protokoller imzalanmıştır
(İskender, 2018). Boru hattı ile Türkiye, Hazar petrolünün önemli bir ihracatçısı haline gelmiştir. 2009
yılından bu yana günde yaklaşık 1,2 milyon varil yükleme yapan hat, %30,1 hisse ile BP liderliğindeki bir
konsorsiyuma ait olup onu %25 SOCAR ve %6,53 ile Türkiye Petrolleri takip etmektedir. BTC petrol boru
hattının hizmete girmesiyle Türkiye, ilk 15 yıl için otoyol geçişleri ve yönetim hizmetlerinden ve petrol
sahalarındaki hisselerden yıllık 140 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında bir gelir beklerken Türkiye
için petrol arzı daha az maliyetli hale gelmektedir. BTC boru hattı, Azeri petrolünü Türkiye’ye taşımasına
rağmen taşınan petrol oldukça sınırlıdır ve Türkiye öncelikle Avrupa pazarları için bir geçiş güzergâhı görevi
görmektedir (İskender, 2018). BTC boru hattı, büyük miktarda ham petrolün Türk Boğazlarından ve en
önemlisi Boğaz’ın her iki yakasında bulunan bu devasa şehrin doğrudan kalbinden taşınmasına bir alternatif
sağlamıştır.
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Şekil 2. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı

2.3.1.2. Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerinde Bakü-Tiflis-Erzurum Petrol ve Doğalgaz Boru
Hatlarının Yeri
Asrın Anlaşmasının 20 Eylül 1994 tarihinde imzalanmasıyla planlanan projelerden birisi de BTE projesidir
(Aras, 2006). 1994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluğun ve Çok
Yönlü İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma” ile proje somutlaştırılmıştır. Petrolün taşınmasının yanı
sıra doğalgazın da taşınması bu anlaşma metninde belirtilen maddeler arasında bulunmaktadır. Bu
antlaşmanın ilk hukuki temel olarak alınması bu bakımdan önem taşımaktadır (Balat, 2006).
Ancak 2001 yılında Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye sevkine ilişkin Türkiye ile Azerbaycan arasında
imzalanan “Hükümetler arası Anlaşma” BTE hattının yapılmasına dair asıl zemin olmuştur. 6,6 milyar m³
doğal gazın ithalatına yönelik BOTAŞ ile SOCAR arasında da Doğal Gaz Alım-Satım anlaşması
imzalanmıştır (Aras, 2014).

Şekil 3. BTE doğal gaz boru hattı
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BTE aracılığıyla Güney Koridoru’na ilk Azeri gazı ihraç edilmiştir. Bu, bölgedeki Rus hâkimiyeti
incelendiğinde çok şey ifade etmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan, Türkiye’ye giden bağımsız bir gaz yönü
oluşturmayı başarmıştır. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki BTE doğalgaz boru hattı, Türkiye gaz şebekesine
girdiğinde bir transit boru hattı olarak kabul edilmediğinden Azeri ithalatının Türkiye pazarına ulaştırılmasına
hizmet etmektedir. Bir süre sonra Azerbaycan, Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye doğalgaz ihracatında Rusya,
Kuzey Afrika ve diğer doğal gaz üreticilerinin rakibi olmuştur (Mankoff, 2009). Kapasitesi 20 bcm/a29’a
kadar yükseltilecek olan bu gaz boru hattının önemi, esas olarak Avrupa kıtasının enerji güvenliği için önem
arz eden, hazırlanmakta olan diğer enerji projeleriyle bağlantısından kaynaklanmaktadır. Rusya’nın transit
ülkelerle olan çatışmaları nedeniyle “gaz krizleri” oluşmaya başladıkça bu soru giderek daha acil hale
gelmiştir. BTE’nin uygulanmasından sonra, Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji işbirliğinde yeni bir aşamaya
girdiği ve çok yönlü enerji ortaklığının ortaya çıktığı söylenebilir. Nabucco projesi askıya alınmış, ancak
TANAP’ın inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşmanın ardından ikili ilişkilere ve Azerbaycan’ın
Türkiye’deki yatırımlarına da ivme kazandırmıştır (Aghabaylı, 2020).
3. TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE TANAP
3.1. TANAP Projesi
Enerji Koridoru, hidrokarbonların büyük ölçekli taşınması için tipik olarak karada veya deniz altında bir boru
hattı olan ve üretim kaynağını bir pazar varış noktasına bağlayan bir rotadır. İnsan yapımıdır ve iletim
istasyonları, depolama ve depolar, rafineriler ve ihracat/ithalat terminalleri ve ilgili altyapı gibi altyapı ve
diğer tesisler için büyük ön yatırım gerektirmektedir. 2000’lerde AB, Hazar havzasından ve Orta Asya’dan
gaz ithal etmek için iddialı planlar hazırlamıştı. Planlanan NABUCCO boru hattı projesi de, yılda milyar
metreküp (bcm/y) gazı Azerbaycan, İran ve/veya Türkmenistan’dan Avrupa’ya ithal etmeyi amaçlıyordu
(Yazar, 2011). Ancak, olumsuz ekonomik koşullar ve boru hattını dolduracak yeterli gazın bulunmaması
nedeniyle hiçbir zaman bu proje inşa edilmemiştir.
Şekil 4. TANAP boru hattı güzergâhı

NABUCCO projesinin bir takım zorluklardan dolayı gözden düşmesinden sonra ön plana çıkan 1850 km
uzunluğundaki TANAP projesi, Güney Gaz Koridoru Programı kapsamında inşa edilecek toplam 3.500
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km’lik boru hattının %53’ünü temsil etmektedir (Polattaş, 2019). Bu proje hem Azerbaycan hem de Türkiye
için stratejik öneme sahip olmanın yanında Türkiye’nin ötesinde Avrupa’ya ilk Azerbaycan gazı ihracatına
izin verecektir. Aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirecektir
(Chandirova, 2020). 12 Haziran 2018’de uluslararası bir törenle TANAP’ın, Türkiye-Gürcistan sınırından
Eskişehir’e kadar olan kısmının açılışı yapılmış ve Türkiye’ye ticari gaz akışı 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
başlamıştır (Polattaş, 2019).
Türkiye’deki ana boru hattı, 19 km’si Marmara Denizi’nin altından geçecek şekilde 1850 km uzunluğunda
olacak ve çok sayıda çıkış istasyonu ve yer üstü tesisatı içermektedir. Azerbaycan’ın kaynak ülke olduğu
TANAP projesinde Türkiye ve Gürcistan ise hem tüketici hem transit ülke konumundadır (Erdoğan, 2017).
Tablo 3. ANAP Boru Hattı’yla Uygulanan ve Hedeflenen Doğalgaz Arzı
Uygulanan
Yıl
Doğalgaz hacmi (milyar m3)

Hedeflenen

2018

2019

2020

2021

2023

2026

1.0

3.3

4.0

16

26

31

TANAP boru hattı üzerinde toplam 4 enerji şirketi pay sahibidir. Bunlar; SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Ekonomi Bakanlığı’nın ortak girişimi olan Güney Doğalgaz Koridoru A.Ş. (SGC, 51%), Türkiye’ye bağlı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ, 30%), Büyük Britanya’ya bağlı British Petroleum (BP, 12%) ve
SOCARTürkiye Enerji A.Ş.’dir.
3.1.1. TANAP’ın Türkiye Ekonomisine Etkisi
İthalat kaynaklarının ve rotalarının çeşitlendirilmesi, Türkiye’nin gaz güvenliği politikasının temel taşıdır. Arz
güvenliğini artırmak için spot LNG alımı da eklenmiştir. Artan gaz talebi beklentilerine dayanarak Türkiye,
gaz ithalat altyapısını genişletmeyi planlamaktadır. Mevcut boru hatlarının kapasitesinin artırılması ve
Rusya’dan Türk Akımı güzergâhı ve Azerbaycan’dan TANAP gibi yeni boru hatlarının devreye alınması
dâhil olmak üzere çeşitli seçenekler öngörülmektedir. Asgari 27 milyar TL (4,3 milyar Avro) tutarındaki LNG
ve yeraltı doğal gaz depolama yatırımları bu amaçla öncelikli yatırımlar olarak değerlendirilmektedir
(Sandıklı ve İsmayilov, 2014).
Yakın dönem içerisinde TANAP ve ek olarak Türk Akım boru hatlarının faaliyete geçirilmesiyle birlikte
yeniden gaza dönüştürme tesislerinin tamamlanmasının ardından ithalatlar için giriş kapasitesi 2017 yılında
213 mcm/gün’den bugün 350 mcm/gün’ün üzerinde düzeylere ulaşmıştır. Bu noktada TANAP’ın da 11
mcm/gün giriş kapasitesi ile oldukça önemli bir etkisi bulunmaktadır. Dört LNG giriş noktası (beşincisi
eklenerek), altı uluslararası boru hattı ithalat noktası, üretim sahalarından üç giriş noktası ve yer altı depolama
tesislerinden iki yurt içi giriş noktasıyla gaz ithalat altyapısını genişleten Türkiye, ilk etapta 16 milyar m 3 ve
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son etapta 31 milyar m3 doğal gaz nakledilmesi planlanan TANAP’la %30’luk bir direkt kazanç elde
edecektir (Difiglio, Bora ve Merdan, 2020).
TANAP projesinin katkısıyla Türkiye enerji arz güvenliği konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır.
Bununla birlikte yerli şirketler aracılığıyla projenin boru hattının inşa edilmesi demir-çelik, hizmet, ulaştırma
benzeri sahalarda hem gelir hem de istihdam bakımından olumlu bir takım gelişmelere sebep olmaktadır.
Hattın inşası boyunca 7000’e yakın nehir, karayolu, demiryolu için özel geçiş yapılmış, projenin inşaatı,
destek hizmetleri, boru üretimi, kazı çalışmaları ve diğer sahalarında 15000 kişi istihdam sağlanarak
101859775 adam/saat iş yapılmış, projede toplamda 160 000 adet yani yaklaşık 1,2 milyon ton çelik boru
kullanılmıştır (Furuncu, 2018). Bütün bu verilerden yola çıkarak Türkiye ekonomisine TANAP’ın kümülatif
olarak değerlendirildiğinde sağlamış olduğu katkının 50 milyar dolara yakın bir meblağ tuttuğu ülkenin
gayrisafi yurtiçi hasılasına 2029 yılına kadar 37 milyar dolar civarında getirisi olacağı, 2023 planlamaları
gereğince yalnızca enerji sektöründe gerçekleştirilmesi düşünülen 120 milyar dolar tutarındaki yatırımın
%10’luk bir kısmının bu projeden elde edileceği düşünülmektedir (Kalyoncuoğlu, 2021).
Yavaş yavaş, gaz sağlayıcılarının çeşitlendirilmesi ve TANAP projesi aracılığıyla arz güvenliğinin artırılması
Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerinde kesinlikle olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca proje, Avrupa
ülkeleri ile yeni ticaret bağlantıları oluşturacak ve şüphesiz iki bölgesel gücün dünya enerji piyasalarındaki
sesini güçlendirecektir.
3.1.2. TANAP’ın Azerbaycan Ekonomisine Etkisi
Enerji sektörü Azerbaycan ekonomisi için temel öneme sahiptir. Petrol ürünleri, Azerbaycan’ın ihracatının
%90’ından fazlasını oluşturmakta olup petrol ve gaz endüstrisi, ekonominin büyük ama değişken bir
bölümünü teşkil etmektedir. Petrol stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından Azerbaycan, gaz
ihracat politikası ile ilgili stratejik hedefler belirlemeye başlamıştır. Hâlihazırda Azerbaycan, uluslararası
pazarlara (Türkiye, Rusya, Gürcistan) gaz ihraç eden bölgedeki tek ülkedir. Bu nedenle AB tarafından Güney
Gaz Koridoru’nun “sağlayıcısı ve katılımcısı” olarak görülmektedir. Bu doğrultuda Azerbaycan, önemli ve
stratejik bir doğal gaz ihracatçısı ülke olmayı hedeflemektedir. Şahdeniz sahasından son Avrupa kullanıcısına
kadar değer zincirinin her halkasında yer almayı hedeflemektedir. Şah Deniz’deki doğalgazın Türkiye
üzerinden Avrupa’ya geçişi TANAP Projesi ile planlanmıştır. Azerbaycan açısından TANAP, mevcut doğal
gaz kaynaklarının yeni pazarlara ihracatında büyük ekonomik kazanımlar getirmiştir (Hasanov, 2016).
Potansiyel olarak boru hattı, Avrupa devletleri ve çok uluslu kurumların Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yönelik
artan eleştiri eğilimini tersine çevirebilecek güçtedir. Muhtemel bir uzun vadeli örnekte, Avrupa ile enerji
ticareti, Azerbaycan’ın Rusya Federasyonu’nun himayesinden muaf tutulması ve dolayısıyla diğer uluslarla
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uzun zamandır arzu edilen ekonomik ve siyasi yakınlığı elde etmesi için bir fırsat yaratabilecektir
(OECD:2019).
3.2. Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerde TANAP Boru Hattının Rolü
Azerbaycan ve Türkiye, başlangıçta ortak kültür ve etnik kökene dayanan kendi tarihsel ilişkileri olan iki
ülkedir. Bu iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmiş olsalar da, enerji sektöründe karşılıklı yarar sağlayan
işbirliklerine özel bir dikkat göstermektedir. Aslında enerji, iki ülke ilişkilerinin şu anki döneminin “enerji
dönemi” olarak adlandırılabileceği ikili ilişkilerin anahtarı, hatta mihenk taşıdır.
Bölgesel açıdan bakıldığında Hazar havzasından Batı’ya uzanan boru hatları bu yönde atılan ilk adımlar
olarak nitelendirilebilir. Hâlihazırda hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihracat petrol boru hattı ve
Bakü-Tiflis-Erzurum ihracat doğalgaz boru hattı büyük önem taşımaktadır. Hazar Denizi’nin Azerbaycan
sektöründeki “Şah Deniz” sahasından çıkarılan gazın Gürcistan ve Türkiye’ye taşınması için Bakü-TiflisErzurum doğalgaz boru hattı inşa edilmiştir (Khazar, 2018).
Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji sektöründeki çıkarları rekabetçi olmaktan çok tamamlayıcı iken, enerji
sektörü ekonomik ve siyasi girişimlerin itici gücü haline gelmiştir. Özellikle TANAP’ın gerçekleşmesiyle
Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkilerini geliştirme ve Rusya’ya bağımlılıklarını azaltma fırsatı bulacaklardır.
Taşınan ilk gaz miktarı 2020 yılında 23 milyar m3 iken 2023 yılında 151 milyar m3’e yükselecektir. Kısaca,
TANAP’ın tanınan doğal gaz kapasitesini makul fiyatlarla sağlayarak enerji arz güvenliğini destekleyeceği
söylenebilir. Teknik olarak BTC’den sonra en büyük ikinci proje olan TANAP, ülke ekonomilerine istihdam
yaratma ve yatırımları artırma konusunda katkı sağlayacaktır (Şahin, 2020).
4. SONUÇ
Ekonomik ve siyasi girişimlerinin arkasındaki itici güç olan enerji sektörü oldukça önemli yer tutmaktadır. İki
ülke arasında stratejik ortaklıklar ve karşılıklı yardımlaşma konusunda yapılan anlaşmalar, Türkiye’de bu ikili
ilişkileri ekonomi alanında, özellikle de enerji sektöründe farklı bir boyuta taşımıştır. Bu dönem, Türkiye
Azerbaycan ilişkileri için birçok dev projenin hayata geçirilmesine, büyük karşılıklı yatırımların akışına ve
ikili ilişkilerin kurumsallaşmasına sahne olmuştur.
2000’li yılların başında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, enerji konusunun ana gündem maddesi olması ile farklı
boyutlara taşımıştır. Enerji güvenliği meselesinde her iki ülkenin birbirine karşı politik konularda oluşan
güveni daha üst düzeye ulaşmıştır. Aslında her iki devlet de ekonomik ve siyasi işbirliğini artırmayı ve
stratejik ortaklık enerji alanında düzeyine ulaşmayı arzulamıştır. Sonuç olarak Türkiye-Azerbaycan
ilişkilerinde içinde bulunduğumuz dönem, birçok bilim insanı tarafından “enerji ortaklığı” dönemi olarak da
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adlandırılmaktadır
Bu ortaklığın belki de en önemli meyvesi TANAP olmuştur. TANAP, Hazar Bölgesi’nden doğal gazın
Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını hedefleyen Güney Gaz Koridorunun bel kemiğini
oluşturmakta olup yaklaşık 3500 kilometre uzunluğundaki koridorun en önemli bölümünü meydana
getirmektedir.
TANAP, enerji arz güvenliğine yaptığı katkıların ötesinde, artan nüfus ve büyüyen ekonomiler nedeniyle
günümüzde ciddi bir küresel sorun haline gelen enerjinin bölgesel barışa katkılarını da simgelemektedir.
Bugün dünyanın enerji haritası geçiş aşamasındadır ki yeni aktörler ve yeni işbirliği modelleri ortaya çıkacak
olup TANAP, Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji taşımacılığında Avrupa pazarında birlikte ortaya çıkacağı
anlamına gelmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum ile birlikte TANAP, Hazar Denizi’nin
enerji kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye’nin gerekli bir enerji koridoru olarak konumunu
güçlendirmiştir. Bu proje, iki ülkenin uzun vadeli kalkınmasının yanı sıra ekonomik ve diğer çıkarlarını
sağlamak için güçlü bir araç olacaktır.
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ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca savaşlar ve çatışmalar büyük zararlara neden olmuş, özellikle sivillerin yaşadığı
mağduriyetler büyük bir sorun haline gelmiştir. Afetler sonucu mağdur olmuş ve yardıma muhtaç hale gelmiş
insanlara yapılan yardımlar olarak tanımlanabilecek olan insani yardım faaliyetleri aracılığıyla savaşlardan
veya çatışmalardan zarar gören sivillerin ihtiyaçlarının da giderilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim insani
yardım kavramının tarihi gelişim süreci savaşlar sonucunda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi
ihtiyacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır.
Savaş veya çatışma dönemlerinde gerek sivillerin zarar görmemesi gerekse de insanlık dışı eylemlerin
yaşanmaması savaş veya çatışma dönemlerinde de insan haklarının korunmasını gerekli kılmıştır. Savaş veya
çatışma dönemlerinde insan haklarının korunmasını amaçlayan insancıl hukuk, bu yönüyle insan haklarını
tamamlayan ve destekleyen bir özelliğe sahiptir. Bu anlamıyla insancıl hukuk savaş ve çatışma dönemlerinde
ortaya çıkabilecek zararları minimize etmeyi, sivillerin korunmasını amaçlar. Bu bağlamda insani yardım ve
insancıl hukuk arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Nitekim uluslararası insancıl hukukta birçok uluslararası
sözleşme ve protokol içerisinde insani yardım çalışmalarına ilişkin hükümler yer almaktadır.
Çalışmamızda ilkin insani yardımın tarihi süreç içindeki gelişimine, insani yardımın temel ilkelerine yer
verilecektir. Ardından insancıl hukuk kavramının tanımı, kapsamı ve tarihi gelişimi irdelenecektir. Son olarak
insani yardım ve insancıl hukuk arasındaki ilişki ve insani yardım ve insancıl hukuk ilkelerinin ihlal edilmesi
sonucunda başvurulabilecek mekanizmalar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsancıl Hukuk, İnsani Yardım, İnsan Hakları
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMANITARIAN AID
ABSTRACT
Throughout the history of humanity, wars and conflicts have caused great damage, especially the
victimization of civilians has become a big problem. Through humanitarian aid activities, it is aimed to meet
the needs of civilians who have been harmed by wars or conflicts, which can be defined as the aid given to
people who have been victims of disasters and who have become in need of help. As a matter of fact, the
historical development process of the concept of humanitarian aid has emerged from the need to eliminate the
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grievances that have arisen as a result of wars.
The fact that civilians are not harmed during periods of war or conflict, and that inhuman acts are not
committed, necessitated the protection of human rights in times of war or conflict. Humanitarian law, which
aims to protect human rights in times of war or conflict, has a feature that complements and supports human
rights in this respect. In this sense, humanitarian law aims to minimize the damages that may occur during
war and conflict periods and to protect civilians. In this context, there is a close relationship between
humanitarian aid and humanitarian law. As a matter of fact, there are provisions regarding humanitarian aid
activities in many international conventions and protocols in international humanitarian law.
In our study, first of all, the development of humanitarian aid in the historical process and the basic principles
of humanitarian aid will be included. Then, the definition, scope and historical development of the concept of
humanitarian law will be examined. Finally, the relationship between humanitarian aid and humanitarian law
and the mechanisms that can be applied as a result of the violation of humanitarian aid and humanitarian law
principles will be discussed.
Key Words: Humanitiran Law, Humanitarian Aid, Human Rights
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ÖZET
Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, yerelleşme eğilimlerini de beraberinde getirmiştir. Özellikle 1980’lerle
birlikte merkeziyetçi yapılara yönelik artan eleştiriler, halka daha yakın ve daha demokratik olduğu düşünülen
yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik politikaları zorunlu kılmıştır. Yerel demokrasi ve halkın
katılımı, yerel hizmetlerin etkinliği, kentlerin yeniden inşası ve yönetimi gibi daha pek çok konuda yerel
yönetimlere yüklenen görev ve sorumluluklar da bu dönemde artmaya başlamıştır. Sunulan hizmetlerin
kalitesi şüphesiz hizmet sunumunda yer alanların bilinç ve bilgi düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.
Bu çalışma, yerel yönetim eğitimi açısından yerel yönetimler/mahalli idareler ön lisans programlarına
dayanmaktadır. Meslek Yüksekokullarının yerel yönetimler ön lisans programı, iki yıllık eğitim süreci
sonucunda yerel yönetimler meslek elemanı yetiştirmektedir. Yerel yönetimlerde ön lisans yerel yönetimler
programlarını bitirenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. Bu programların, günün koşullarına göre nasıl
çeşitlendiği, derslerin çeşitliliği ve içerikleri, mevcut derslerin yerel yönetimlerde hangi ihtiyaçlara karşılık
geldiği çalışmanın temel sorularıdır. Meslek Yüksekokullarında yerel yönetimler programının dağılımı, bu
dağılımın devlet ve vakıf üniversiteleri açısından anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediği, derslerin daha
çok hangi alanlarda yoğunlaştığı ve ders veren öğretim elemanlarının unvan uzmanlık alanları açısından ne
gibi farklılıklar gösterdikleri de inceleme konusu yapılmaktadır. Türkiye’deki bütün yerel yönetim
programları çalışmanın evreni olup, örneklem alınmaksızın bütün programlar inceleme konusu yapılmaktadır.
Ayrıca çalışmada programların vizyonları, misyonları ve gelecek projeksiyonları da ortaya konularak, bütün
bu sürecin öğretim elemanları altyapısı açısından bir analizini de içermektedir. Dolayısıyla çalışma ön lisans
düzeyinde verilen yerel yönetimler eğitimi üzerinden analiz yaparak program açısından bir gelecek perspektifi
ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmada isim olarak farklılaşan ders çeşitliliğine karşın derslerin gerek
içerik gerekse materyal açısından oldukça sınırlı olduğu ve ayrıca dersi veren öğretim elemanı portföyünün
genişliği dikkat çekmektedir. Bu sebeplerden dolayı Türkiye’de yerel yönetimler eğitimi açısından özellikle
önlisans düzeyinde yeni bir perspektife ihtiyaç olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Eğitimi, Meslek Yüksekokulu
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LOCAL GOVERNMENT EDUCATION IN TURKEY: AN ANALYSIS ON LOCAL
GOVERNMENTS PROGRAMS OF VOCATIONAL SCHOOLS
ABSTRACT
The globalization process in the world has brought with it localization tendencies. Especially with the 1980s,
increasing criticism of centralist structures necessitated policies to strengthen local governments, which were
thought to be closer to the people and more democratic. In this period, the duties and responsibilities of local
governments on many issues such as local democracy and public participation, the effectiveness of local
services, the reconstruction, and the management of cities began to increase. The quality of the services
provided is undoubtedly directly related to the awareness and level of knowledge of those involved in the
service delivery.
This study is based on local governments/local administrations associate degree programs in terms of local
government education. Local governments associate degree program of Vocational Schools trains local
administrations as a result of the two-year education period. The number of graduates of associate degree
local government programs in local governments is increasing from year to year. The main questions of the
study are how these programs diversify according to the conditions of the day, the diversity and content of the
courses, and what needs the current courses correspond to in local governments. The distribution of local
governments programs in Vocational Schools, whether this distribution shows a significant difference in
terms of state and foundation universities, in which areas the courses are mostly concentrated, and how the
lecturers show differences in terms of title and expertise are also examined. All local government programs in
Turkey are the universe of the study, and all programs are examined without taking samples. In addition, the
vision, mission, and future projections of the programs are revealed in the study, and it includes an analysis of
the whole process in terms of the infrastructure of the instructors. Therefore, the study aims to present a future
perspective in terms of the program by analyzing local governments education given at the associate degree
level. Despite the variety of courses that differ in name in the study, it is noteworthy that the courses are quite
limited in terms of both content and material, and also the width of the portfolio of the lecturers giving the
course. For these reasons, it would be appropriate to say that there is a need for a new perspective, especially
at the associate degree level, in terms of local government education in Turkey.
Keywords: Local Goverments, Local Goverment Education, Vocational School
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ÖZET
Devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi ile birlikte hizmetlerin sunulma biçimi konusunda
da farklılaşma yaşanmıştır. Değişen teknolojik uygulamaların hizmetlerin güncel şekilde sunulmasını zaruri
hale getirmesiyle kamu otoritelerinin özel sektörle birlikte hareket etmesi ve belirli ölçülerle işbirliği
kurmasının önü açılmıştır. Kamu-özel işbirliği kavramı, nitelikleri değişiklik arz eden birbirinden farklı
birçok modele verilen ortak bir isimdir. Bu nedenle kavramın genel özelliklerinin tam olarak tespiti mümkün
olmamıştır. Ancak kavramın altında yer alan tüm modellerdeki genel amacın kamu finansmanı sağlanarak
söze konu kamu hizmetinin belirli şartlarla özel kişilere gördürülmesi olduğu söylenebilir.
Yap-işlet-devret (YİD) modeli ise en çok uygulama bulan model olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde
daha çok sağlık, eğitim ve ulaştırma gibi büyük projelerde uygulama alanı bulmakta olan yap-işlet-devret
modeli, bir kamu hizmetine ilişkin tesisin özel teşebbüs tarafından masrafları karşılanmak üzere kurulmasını,
yatırılan sermayenin amortismanı ve belli bir kâr elde etmek amacıyla belirli bir süre işletilmesini ve daha
sonra bedelsiz olarak ilgili idareye devrini konu alan usul olarak tanımlanmaktadır. Bu usulün uygulanması
ise özel hukuk tüzel kişileriyle akdedilecek olan yap-işlet-devret sözleşmeleri ile mümkün olacaktır. Yatırım
bedelinin elde edilecek kârı da dâhil etmek suretiyle sermaye şirketine yabancı şirkete işletme süresi içinde
ürettiği mal veya hizmetin hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini konu alan
sözleşmelere ise yap-işlet-devret sözleşmeleri adı verilmektedir. Bu sözleşmelerde esas alınan temel unsurlar
ise risk paylaşımı, eser inşası, işletme hakkı ve nihai olarak finansman unsurlarıdır.
Yap-işlet-devret sözleşmeleri, hukuki işleme dâhil olan tarafların sayısı ve nitelikleri, bu tarafların
amaçlarının tespiti, amaca ulaşmak için öngörülen haklar ve yükümlülükler ile bunların ifa şekilleri birlikte
değerlendirildiğinde özel hukuk bağlamında bir özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Yine yapişlet-devret modelinin, hizmetin sunulmasına yönelik tespit edilen maliyeti karşılayacak yeterli kaynağa sahip
olmayan veya kendi kaynaklarını yatırım sermayesi yapmayı tercih etmeyen yatırım sahibinin sözleşmenin
taraflarından birini oluşturarak, söze konu hizmetin ve hizmetin görülebilmesi için elzem olan tesislerin özel
sektörün sağladığı finansman ile özel sektör tarafından inşa edildiği, önceden belirlenen süre zarfında,
yapılacak risk dağılımı çerçevesinde bu tesisin işletildiği ve süre sonunda kül halinde ilgili kamu idaresine
devrini sağladığı bir finansman modeli olması, yap-işlet-devret sözleşmelerinin iki taraflı bir özel hukuk
sözleşmesi olması özelliğinin doğal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Taraflarının kamu kurumu ve özel hukuk tüzel kişisi, amaçlarının kamu hizmeti için kamu kaynağı temini
olduğuna ve tarafların borç ve yükümlülüklerine bakıldığında iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğine
haiz olan yap-işlet-devret sözleşmelerinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan sözleşme tipleri göz
önünde bulundurulduğunda ise aynı zamanda sui generis bir yapıda olduğundan bahsedilebilinecektir. Aynı
şekilde karşılıklı borçların muhtevaları dikkate alındığında tarafların edimlerini yerine getirmeleri ile borç
ilişkisinin tükenmediği, sözleşmenin amacının gerçekleşmesi için edimlerin bir müddet devam etme
gerekliliği nedeniyle bu tür sözleşmelerin sürekli bir borç ilişkisi doğurduğu da tespiti gerekli bir başka
husustur.
Anahtar Kelimeler: Yap-işlet-devret sözleşmesi, Sui generis sözleşme, Sürekli borç ilişkisi
LEGAL QUALITY OF BUILD-OPERATE-TRANSFER AGREEMENTS AND EVALUATION
WITHIN THE CONTEXT OF THE TURKISH CODE
OF OBLIGATIONS NO 6098
ABSTRACT
Along with the diversification of public services offered by the State, there has been a differentiation in the
services that are provided. With the changing technological applications making it necessary to provide the
services in an up-to-date manner, the way for public authorities to act together with the private sector and to
cooperate with certain measures has been paved. The concept of public-private cooperation is a common
name given to many different models with varying qualities. For this reason, it was not possible to determine
the general characteristics of the concept exactly. However, it can be said that the general purpose of all the
models is to provide public financing and to make the said public service available to private individuals
under certain conditions.
The build-operate-transfer (BOT) model, on the other hand, is the is the most widely used model. Today, the
build-operate-transfer model, which is mostly used in important projects such as health, education and
transportation, is the establishment of a public service facility by a private enterprise against its expenses, the
depreciation of the invested capital and the operation for a certain period of time to earn a certain profit and It
is defined as the procedure that then transfers it to the relevant administration free of charge. The
implementation of this procedure will be possible through build-operate-transfer agreements to be concluded
with private law legal entities. Contracts that involve the payment of the investment cost by the beneficiaries
of the goods or services produced by the capital company to the foreign company during the operating period,
including the profit to be obtained, are called build-operate-transfer contracts. The basic elements taken as
basis in these contracts are risk sharing, construction of works, right to operate and financing.
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Build-operate-transfer contracts are considered as a private law contract in the context of private law when the
number and qualifications of the parties involved in the legal transaction, the determination of the purposes of
these parties, the rights and obligations envisaged to achieve the purpose, and the way of their performance
are evaluated together. Again, in the build-operate-transfer model, the investment owner who does not have
sufficient resources to cover the cost determined for the provision of the service or does not prefer to invest
his own resources by forming one of the parties to the contract, creates a contract with the financing provided
by the private sector and the facilities that are essential for the said service and service. It is a natural
consequence of the fact that the build-operate-transfer contracts are a bilateral private law contract, that this
facility is a financing model in which it is built by the sector, within the predetermined period, within the
framework of the risk distribution to be made, and that it is a financing model in which it is transferred to the
relevant public administration as a whole at the end of the period comes out.
Considering the contract types in the Turkish Code of Obligations no 6098, the build-operate-transfer
contracts, which have the nature of a contract that imposes debts on both parties, considering the public
institutions and private law legal entities of the parties, their purpose is to provide public resources for public
service and the debts and obligations of the parties. At the same time, it can be mentioned that it has a sui
generis structure. In the same way, considering the contents of mutual debts, it is also necessary to determine
that the debt relationship does not expire with the fulfillment of the obligations of the parties, and that such
contracts create a permanent debt relationship due to the fact that the performances must continue for a while
in order to realize the purpose of the contract.
Keywords: Build-operate-transfer agreement, Sui generis contract, Permanent debt relationship
1. GİRİŞ
Devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi neticesinde söze konu hizmetlerin sunulma biçimi
konusunda da farklılaşma yaşanmıştır. Bu farklılaşmayla birlikte kamu idarelerinin özel hukuk kişileriyle
işbirliği yaparak yüksek maliyetli bir projenin kamu kaynağı kullanılmadan hayata geçirilmesini sağlamaya
yönelik girişimlerde bulunduğu ve kamu-özel işbirliği olarak adlandırılan bazı ortaklıklar tesis ettiği
görülmüştür.
Kamu-özel işbirlikleri, tek türden oluşmamaktadır. Bu anlamda bu kavram çeşitli modelleri bünyesinde
barındıran bir üst kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle kamu-özel işbirliği kavramının altında yer
alan tüm modellerdeki genel amacın kamu finansmanı sağlanarak söze konu kamu hizmetinin belirli şartlarla
özel kişilere gördürülmesi olduğu söylenebilecektir.
Çalışmanın ilk bölümünde kamu-özel işbirlikleri kavramı ve özellikleri genel hatlarıyla ortaya konularak özel
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bir kamu-özel işbirliği olan Yap-İşlet-Devret modelinden ve modelin kurucu unsurlarından bahsedilmiştir.
İkinci bölümde ise kamu idareleri ile özel hukuk kişileri arasında Yap-İşlet-Devret modeline uygun bir
biçimde akdedilen sözleşmelerin niteliği üzerinde durularak, bu sözleşmelerin 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu bağlamında hukuki değerlendirmesi yapılmıştır.
2. GENEL ANLAMDA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Kamu-özel işbirlikleri, en genel anlamıyla, kamu hizmetlerinin özel hukuk kişileri tarafından belirli bir
finansman sağlanarak gördürülmesidir. Yüksek maliyetli kamu projeleri ve projelere finansal anlamda yeterli
kamu kaynağı ayrılamayacak olması, projelerin tasarım, inşa ve işletim süreçlerinde kaynak verimliliğinin
sağlanamaması, kamu idarelerinin hizmeti sağlayabilmek adına özel sektör ile işbirliği yapma zaruretini
meydana getirmiştir.
2.1 Kamu-Özel İşbirliği Kavramı
İleri teknoloji projelerinin sistematik bir bilgi birikimi ve teknik altyapı gerektirmesi üzerine; Kamu-özel
işbirliği modelleri uygulamaları görünür hale gelmiş ve çoğu projede kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar
modelin uygulanabilir olması ve uluslararası kuruluşlar tarafından sair hukuki düzenlemelerle sağlam zemine
oturtulmaya başlanması daha yeni olsa da, kamu-özel işbirliği uygulamalarının başlangıcının eski zamanlara
dayandığı söylenebilir (İncüvez, 2021). Bu anlamda Yunan ve Mısır Medeniyetlerinde, kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesi veya kentlerin imarını gerektiren altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, Devlet ile bu
görevi üstlenebilecek kişi arasında kamu özel işbirliği olarak nitelendirilebilecek sözleşmeler yapıldığı
görülmektedir (İncüvez, 2021).
Günümüzde kamu-özel işbirliği kavramının uluslararası literatürdeki yaygın kullanımı ise “Public Private
Partnerships”, kısaca “PPP” olarak ifade edilmektedir (Karahanoğulları, 2015).
Kamu-özel işbirliklerinde birbirinden farklı bir çok model kurulması ve değişik modeller türetilmesi
mümkündür. Bunun sebebi Kamu-özel işbirliklerinin niteliklerinin buna elverişli olmasıdır. Bu anlamda
kamu-özel işbirlikleri, bünyesinde pek çok farklı modeli barındıran bir üst şemsiye kavramdır denebilir
(Evren, 2016). Bu modellerden bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz: Tasarla Yap İşlet (Design-build-operate),
Tasarla Yap Finanse Et İşlet (Design-build-finance-operate), Yap Geliştir İşlet (Build-develop-operate), Yap
İşlet Devret (Build-operate-transfer), Yap Kirala İşlet Devret (Build-lease-operate-transfer), Kirala Sahip Ol
İşlet (Lease-own-operate), Kirala Geliştir İşlet (Lease-develop-operate) (İncüvez, 2021)
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Kamu-özel işbirlikleri, özel hukuk kişileri tarafından sağlanan finansman ile altyapı tesislerinin kurulmasını
ve yönetimini sağlamak, bu tesisler bünyesinde bir takım çekirdek ve yan hizmetleri gerçekleştirmek
amacıyla kamu idareleriyle özel hukuk kişilerinin girdiği sözleşme temelli ilişkilerdir (Evren, 2016). Taraflar
arasındaki bu ilişki, özel hukuk kişisinin finansmanını sağladığı proje ile gerçekleştirmiş olduğu yatırımını
geri alabilmesini sağlayabilmesi adına genellikle oldukça uzun süreleri (49 yıl gibi) kapsar. Bu durum kamuözel işbirliklerinin uzun süreli ilişkiler olduğu gerçeğini vurgular. Kamu-özel işbirliklerinin bir diğer özelliği
ise taraflar arasındaki mevcut olan bu ilişkide risk paylaşımının ve özel hukuk kişisi tarafından
gerçekleştirilen yatırımın karşılığının alınması gerekliliğidir (Evren, 2016). Genellikle oldukça uzun süreli
sözleşmeler vasıtasıyla kurulan söze konu ilişkinin, birden çok unsuru bünyesinde barındırması hasebiyle
karmaşık bir yapıda olması ve zaman içerisinde gerçekleşen değişikliklere uyarlanması gerekliliği kamu-özel
ortaklıklarının başka bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak ise kamu-özel işbirliklerinin
özelliklerinden sayılabilecek husus ise bir tesisin yapımı, bakımı gibi maddi kaynak gerektirecek yapım işinin
ve ilgili tesis vasıtasıyla kamu hizmetlerinin özel hukuk kişisince sunulması işinin birlikte ihale edilmesidir
(Evren, 2016). Böylelikle kamu-özel işbirliği projelerinde birden fazla yetki ve sorumluluğun birlikte özel
hukuk kişisine bırakılması hususu, kamu-özel işbirliği modelini tedarik sözleşmelerinden ayıran önemli
farklardan biri olarak kabul edilmektedir (Evren, 2016).
3. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
3.1 Yap-İşlet-Devret Modeli ve Unsurları
Yap-İşlet-Devret kavramı, İngilizce bir tabir olan ‘Build-Operate-Transfer’ deyiminin dilimize doğrudan
çevrilmesi ile ortaya çıkmıştır. Libya’da bu kavramın ‘Turnkey Contracts’ olarak, Kanada’da ise her iki
anlamıyla kullanılmakta olduğu görülür (Etçioğlu,1997).
Tarihsel açıdan bakıldığında ise bir çok önemli ve dünya çapında bilinir projenin aslında Yap-İşlet-Devret
modeli kullanılarak yapılmış olduğu görülür. 1782 yılında, Perier Brothers’a, Paris’in içme suyunun temini
imtiyazı verilmesi; 1879 yılında, Süveyş Kanalı Şirketi’ne Süveyş Kanalı’nın yapılıp 99 yıllığına işletmesi
işinin verilmesi; Trans-Siberian Demiryolları inşası ve Eyfel Kulesi’nin yapım işi, modelin bilinen ne meşhur
örnekleri arasında sayılmaktadır (İncüvez, 2021). Model ülkemizde de eskiden beri kullanılmaktadır. 1874
tarihinde hizmet vermeye başlayan ‘Taksim-Tünel’ finiküler hattı, Haydarpaşa Liman İşletmesi, İzmir Liman
İşletmesi ve Göztepe Tramvay İşletmesi, Gaz İdaresi, Osmanlı dönemindeki diğer Yap-İşlet-Devret modeli
örnekleri olarak kabul edilmektedir (İncüvez, 2021). Yap-İşlet-Devret modeli günümüzde en çok uygulama
alanı bulan kamu-özel işbirliklerindendir. Bilhassa 80’li yıllarda kavramdan ilk defa bahsedilmiş, 90’lı
yıllarda ise nispeten daha fazla uygulama sahası bulmuştur.
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Büyük enerji, alt yapı, bayındırlık işlerinin tamamının veyahut bir bölümünün yerli veya yabancı özel sektör
ortaklığı ile gerçekleştirilen özel hukuk tüzel kişisi olan şirketler tarafından yapılmasını, belirli bir müddet
işletilmesini, sonra da tamamı ile işler ve çalışır bir vaziyette ilgili idareye devredilmesini öngören model
Yap-İşlet-Devret modeli olarak ifade edilmektedir (Etçioğlu,1997). Modelde, kurulan bir ortak girişim
şirketinin finansmanını kendi sağlayarak tüm yatırımı gerçekleştirmesi, işletme ve bakım giderlerini
üstlenmesi, mevcutsa aldığı kredileri geri ödemesi, belirli bir program çerçevesinde sermayesini amorti
ederek önceden kararlaştırılan işletme süresi sonunda ilgili yatırımı bila bedel ilgili kamu kuruluşuna
devretmesi esastır (Karluk, 1995).
Yap-İşlet-Devret modelinin kullanılarak yatırım bedelinin elde edilecek kârı da dâhil etmek suretiyle sermaye
şirketine yabancı şirkete işletme süresi içinde ürettiği mal veya hizmetin hizmetten yararlananlarca satın
alınması suretiyle ödenmesini konu alan sözleşmelere ise ‘yap-işlet-devret sözleşmeleri’ adı verilmektedir.
Yap-İşlet-Devret modelinde akdedilecek sözleşmede, kendi kaynaklarını yatırım sermayesi yapmayı tercih
etmeyen yatırım sahibi sözleşmenin taraflarından birini; söze konu hizmet ve hizmetin görülebilmesi için
elzem olan tesisleri kendi finansmanı ve kendi imkânlarıyla inşa etmek suretiyle de özel hukuk kişisi,
sözleşmenin diğer tarafını oluşturmaktadır. Ülkemizin yakın tarihine bakıldığında, Yap-İşlet-Devret
modelinin uygulanmasına yönelik olarak akdedilen ilk sözleşmenin, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Encümeni’nin, 2.8.1985 tarih, 1135/1633 sayılı kararına dayalı olarak, alışveriş merkezi Atakule’nin yapımı
ve işletilmesi için, Belediye ile Anıtsal Yapılar Sanayi Ticaret ve Turizm Şirketi arasında imzalanan sözleşme
olduğu görülmektedir (Özer, 2012). Günümüzde de model sıklıkla uygulanmaktadır. İstanbul Sabiha Gökçen
Hava Limanının genişletilmesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü
ve Avrasya Tüneli ilk akla gelen örneklerdir (İncüvez, 2021).
Doktrinde, Yap-İşlet-Devret’in bir sözleşme tipi olmayıp, sadece bir finansman modeli olduğu da ileri
sürülmüş (Sirmen, 1996), ancak bu modelin kullanımı için niteliği ne olursa olsun, bir sözleşme kurulması
gerekeceği kabul edilmiştir (Pekgüçlü Karabulut, 2005).
Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin ilk yasal düzenleme, 3096 sayılı ve 4.12.1984 tarihli “Türkiye Elektrik
Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakkında Kanun” ile gerçekleştirilmiş; bu düzenlemeyi 28/5/1988 tarih ve 3465 sayılı “Karayolları Genel
Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”, 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun“ izlemiştir. Tüm bu yasal düzenlemeler ışığında Yap-İşletDevret modelinin belli başlı bazı unsurları olduğundan bahsedilebilinecektir.
Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili yapılan muhtelif tanımlamalara bakıldığı zaman, modelin dört temel unsuru
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esas almış olduğu görülecektir. Bunlar, ‘finansman temini’, ‘eser inşası’, ‘işletme hakkı’ ve ‘risk
paylaşımı’dır (İncüvez, 2021).
Yap-İşlet-Devret modelinin, 3996 sayılı Kanun m.3’te de açıkça zikredildiği üzere, unsurlarından biri ve belki
de en önemlisi finansman teminidir. Bazı yazarlar tarafından modelin ortaya çıkış sebebi olarak da belirtilen
finansman unsuru ile kamu kesiminde projeye özgü olmak üzere meydana gelen finansman sıkıntısının
planlanan yatırım döneminde atlatılmak istenmesi amaç edinilmiştir (Yılmaz, 1999). Böylelikle finansman,
işletme döneminde üretilen mal veya hizmet karşılığında hizmetten yararlananlardan alınan bedelden
karşılanmak üzere zamana yayılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Yap-İşlet-Devret modelinin bir diğer unsuru ise eser inşası unsurudur. Modelin adında da ‘yap’ kelimesinin
doğrudan yer alması nedeniyle dikkat çeken bir unsur olmuştur. Nitekim, yapımına ihtiyaç duyulan bir
projenin varlığı, yani eser inşası, 3996 sayılı Kanun ile yapılan tanımlamaya göre, bu modelin kullanılması
için gereklidir (İncüvez, 2021). Bu anlamda proje konusu yatırımın kendi kendini finanse etmesi, yani, inşa
eserinin işletilmesi suretiyle bu inşaatın finansmanının sağlanması, bir başka anlatımla inşaatın kendi kendini
finanse etmesi gerekir (İncüvez, 2021). Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında inşa edilecek eserin, yalnızca bir
gayrimenkul olarak düşünülmemesi gerekir, bunun ötesinde bir işletme tesisi olarak tasarlanması gerekliliği
modelin özüne uygun düşen yaklaşım olacaktır (İncüvez, 2021).
Modelin bir diğer unsuru ise işletme hakkıdır. Tesisin inşası ve yatırımın finansmanı Yap-İşlet-Devret
modeliyle gerçekleştirilecek bir yatırımda, bu hususlar yatırımcı proje şirketi tarafından taahhüt edilmektedir;
bunun karşılığında, inşa edilecek tesisin işletme hakkı belirli bir süre için yatırımcı proje şirketine verilecektir
(Pekgüçlü Karabulut, 2005). Nitekim, 3096 sayılı Kanun’un 3. ve 4. Maddelerinde düzenlemesini bulan 3465
sayılı Kanun’un 4.maddesinde yatırımcı konumundaki görevli şirkete ‘’tesislerin kurulma ve işletme
müsaadesinin’’ verileceği; 3996 sayılı Kanun’un 3.maddesindeki tanımda da ‘’yatırım bedelinin ..... şirketin
işletme süresi içinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle
ödenmesi’’ ilkeleri bu hususu ortaya koymaktadır (Pekgüçlü Karabulut, 2005).
Yap-İşlet-Devret modelinin son unsuru ise risk paylaşımıdır. Yap-İşlet-Devret modelinin temelde finansman
sağlamak amacıyla uygulanan bir model olması hasebiyle gerek yatırımcı özel hukuk kişileri, gerek kredi
kurumları, projenin gerçekleştirilmesi için harcanan meblağı geri almak noktasında ortaya çıkabilecek ve
buna engel olabilecek her türlü riske karşı büyük bir hassasiyet göstermektedirler (İncüvez, 2021). Bu tarz
riskler, kurumların almak istemediği ve risk dengesini sağlamak adına, bunun kamu ile paylaşımı için
kullanılan yöntemlerden biri, “hazine garantileri”dir (İncüvez, 2021). Böyle bir uygulamayla esas amaçlanan
ise söze konu risk çeşitlerinin taraflarca önceden tanımlanmaya çalışılarak, genellikle en az bir tarafın
kontrolü altındaki olaylardan kaynaklanan riskler için, riski en iyi yönetecek başka bir ifade ile kontrol
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edebilecek tarafın üzerinde bırakmaktadır (İncüvez, 2021). Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanmasındaki
ayrıcalıklı noktalardan birisi de bu husustur.
3.2 Yap-İşlet-Devret Modeli Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
Kamu finansmanı amacıyla sıklıkla başvurulan kamu-özel ortaklığı modeli olan Yap-İşlet-Devret modeline
özgü sözleşmelerin hukuki niteliğinin ne olacağı hususunda doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Söze konu
görüş farklılıkları nedeniyle sözleşmelerin özel hukuk bağlamında nitelemesini yapmak konuya açıklık
getirmek bakımından önem arz etmektedir.
Günlük hayatta sürekli karşılaşılan olaylar, genel anlamıyla, iki grupta toplanır. Bunlardan ilki hukuken
önemli olmayan olaylar olarak adlandırılanlardır ki bu tür olaylara hukuk düzeni herhangi bir sonuç
bağlamamıştır. Bir kimsenin uyanması, yemeğe gitmesi, yürüyüşe çıkması gibi durumlar hukuken önemli
olmayan olaylara örnek olarak verilebilir (Kocayusufpaşaoğlu, Hatemi, Serozan, Arpacı, 2008). Buna karşın
bazı olgu ve davranışlar ise hukuken önemli kabul edilen olaylardır. Bunlar, gerçekleştikleri andan itibaren bir
hukuki sonuca yönelmiş olmaları ve hukuki sonuç doğurmaları bakımından, sosyal ilişkiler bağlamında
önemli kabul edilmişlerdir (Kılıçoğlu, 2018).
Hukuken önemli olarak nitelenen olayların oldukça büyük bir kısmı insan iradesinin sonucu olarak meydana
gelir. Bu anlamda insan davranışı ürünü olan hukuki olaylara ise ‘hukuki fiil’ adı verilmektedir (Akıncı,
2021). Hukuki fiil kavramına, insanın her tür davranış biçimi dahil edilmemeli bunlardan sadece bilinçli
iradeye dayanan insan davranışı yani iradi davranış hukuki fiil sayılmalı, böylelikle kavram geniş
yorumlanmalıdır (Eren, 2021). Hukuki fiillerin alt tasnifinde yer alan hukuka uygun fiiller, adı üstünde, ilgili
hukuk düzenine uygun bir biçimde meydana gelerek ilgilisi hakkında hüküm ve sonuç doğuran fiillerdir. Bir
sözleşmenin akdedilmesi, bir borcun ödenmesi gibi fiiller hukuka uygun fiillere örnek olarak verilebilir
(Akıncı, 2021). Hukuka uygun fiiller de kendi içinde tasavvur açıklamaları, duygu açıklamaları ve irade
açıklamaları olarak üçe ayrılır. Bunlardan tasavvur açıklamalarında kişi düşüncesini açıklamaktayken duygu
açıklamalarında ise bir duygusunu beyan etmektedir. Bu açıklamalara hukuk düzeni bir sonuç bağladığı
hallerde geçerli olacaklardır. Bir satıcının malında bulunan bir takım eksiklikleri karşı tarafa söylemeyerek
malı satması ve bu durumun aksinin ortaya çıkması durumunda alıcıya karşı ayıba karşı tekeffül hükümlerine
göre sorumlu olması; veya zina eden eşin affedilmesi halinin zina özel boşanma sebebiyle boşanma davası
açılmasına engel teşkil etmesi, tasavvur ve duygu açıklamalarına örnek teşkil edeceklerdir (Akıncı, 2021).
Hukuka uygun fillerin üçüncü alt ayrımı olan irade açıklamaları ise hukuki işlemler, hukuki işlem benzerleri
ve maddi fiiller ayrımına tabi tutulmaktadır.
Hukuki işlemler, hukuki sonuç doğurmak amacını güden irade açıklamalarıdır. Hatta öyle irade
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açıklamalarıdır ki hukuk düzeni, taraf veya taraflarca ortaya konan bu beyana dayanarak beyana uygun
hukuki sonucu gerçekleştirmekle yükümlüdür (Kocayusufpaşaoğlu, Hatemi, Serozan, Arpacı, 2008). Hukuki
işlem benzeri fiillerde de tıpkı hukuki işlemde olduğu gibi bir irade açıklaması mevcut olmakla birlikte bu
irade açıklamasının bir hukuki sonuca yönelmemiş olduğu gözlemlenir (Akıncı, 2021). Ancak yine de,
alacaklının borçluya ihtar göndermesi örneğinde olduğu gibi, kanunun bu tür açıklamalara bir hukuki sonuç
bağlamış olduğu görülecektir (Akıncı, 2021). Böylece alacaklının bu tür bir ihtarda bulunmuş olması,
borçlunun temerrüde düşmesi ve alacaklının temerrüt hükümlerinden istifade etmesi sonucunu doğurmakla;
bildirimde bulunanın bu sonuçları düşünmesi gerekli görülmemektedir (Kılıçoğlu, 2018). Zira bildirime söze
konu sonucu bağlayan hukuk düzeninin kendisidir (Kılıçoğlu, 2018). Maddi fiillerde ise irade maddi bir sonuç
yönelmiş ancak hukuk düzeni bu duruma maddi bir sonuç bağlamıştır. Buna örnek olarak ise yerleşim yeri
kurma, zilyetliğin kazanılması veya sahiplenme yoluyla mülkiyetin elde edilmesini verebiliriz (Akıncı, 2021).
Burada belirtmemiz gereken en önemli husus ise hukuki işlemlere uygulanacak kuralların kıyas yoluyla dahi
maddi fiillere uygulanamayacağı hususudur (Akıncı, 2021).
Hukuki işlemlerin muhtelif alt ayrımları da mevcuttur. İşleme katılan kişilerin sayıları bakımından hukuki
işlemler, tek taraflı hukuki işlemler ve iki veya çok taraflı hukuki işlemler olarak ikiye ayrılır. Hukuki bir
sonuca erişmek için sadece tek bir kişinin beyanının yeterli sayıldığı hukuki işlemler tek taraflı hukuki
işlemler olarak adlandırılır (Antalya, 2018). Vasiyetname, evlilik dışı çocuğu tanıma, soybağının reddi,
mülkiyet hakkından feragat örneklerinde görüleceği gibi bu tür hukuki işlemler sayıca fazla miktarda
olmamakla birlikte ancak kanunun açıkça öngördüğü durumlarda mümkün kabul edilmektedir (Antalya,
2018). Bir hukuki sonucun meydana gelmesi için iki veya daha fazla kişinin iradelerinin birbirlerine uygun
olarak beyan edilmesi durumunda ise iki veya çok taraflı hukuki işlemler mevzu bahis olacaktır. Bu hukuki
işlemler ise sözleşmeler ve kararlar olarak iki gruptan oluşmaktadır. Bu anlamda en genel tabiriyle sözleşme,
birbirinden farklı amaçlar içeren iradelerin hukuki bir sonuç özellikle de bir borç doğurmak, mevcut bir borç
üzerinde değişiklik yapmak veyahut o borcu ortadan kaldırmak amacıyla meydana gelmeleri neticesinde
ortaya çıkan anlaşmalar olarak tabir edilebilecektir (Antalya, 2018).
Yukarıda ayrıntılarıyla bahsettiğimiz hukuki olaylar şeması içinde Yap-İşlet Devret neticesinde akdedilecek
belgelerin yerini bulmaya çalışırken öncelikle hangi kategoriye girmediğini değerlendirmek nitelemede
kolaylık sağlayacaktır. Ancak bu şekilde yapılacak bir değerlendirme hukuki nitelemenin doğru bir biçimde
yapılabilmesine imkân verecektir. Yap-İşlet-Devret’te, tarafların iradelerinin maddi âlemde yaratılacak bir
değişikliğe değil, doğrudan tarafların iradelerine bağlanmış hukuki bir sonuca yöneldiği düşünüldüğünde,
Yap-İşlet-Devret’in maddi fiiller grubunda değerlendirilemeyeceği açıktır (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Zira,
yatırımcının bir projeyi inşa etmiş olması, tek başına Yap-İşlet-Devret modelinin hüküm doğurmasına yeterli
gelmemekte, ilgili özel hukuk kişisinin finansmanını da temin ederek inşa edeceği bir tesisin işletme hakkını
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almak iradesi ile yatırım sahibi ile anlaşarak ilişkiye girmiş olması neticesinde Yap-İşlet-Devret’in hukuki
etkileri

doğmaktadır

(Pekgüçlü

Karabulut,

2005).

Yap-İşlet-Devret’in

dahil

olup

olmadığının

değerlendirilmesi gereken bir diğer grup ise hukuki işlem benzerleridir. Hukuki işlem benzerlerinde hukuki
sonuç, irade beyanının içeriğine değil, iradenin yöneldiği fiili sonuca bağlanmakta ve irade açıklamasında
bulunan taraf kanunun öngördüğü hukuki sonuçtan haberdar olmasa bile, kanundaki hukuki sonuç doğmakta,
bu nedenle, ancak kanun ile tek taraflı irade beyanlarına hukuki sonuç bağlanan hallerde hukuki işlem
benzerleri mevcut olabilmektedir (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Bu durum göz önüne alındığında ise bizzat
kanun tarafından böyle bir sonuç öngörülmemesi hasebiyle Yap-İşlet-Devret hukuki işlem benzeri olarak
sayılmayacaktır. Netice itibariyle hukuki işlem sayılabilecek Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanmasıyla
meydana gelecek olan anlaşmaların hukuki nitelemesi iki veya çok taraflı hukuki işlemlerden kabul edilen
‘sözleşme’ alt başlığı olacaktır.
Ancak burada incelenmesi gereken en önemli husus Yap-İşlet-Devret’in borçlar hukuku kapsamında bir
sözleşme olup olmadığıdır. Bu anlamda bir sözleşmenin varlığının tespitinde izlenecek yol, öncelikle hukuki
işleme dâhil olan taraf sayısının belirlenmesi, ardından ise söze konu tarafların amaçlarının tespiti ve
tarafların yükümlülükleri ile bunların ifa şekillerinin ortaya konulması olabilecektir (Pekgüçlü Karabulut,
2005). Amacı finansman temini olan Yap-İşlet Devret’in taraflarından birinin finansman ihtiyacı olan ilgili
idare, diğer tarafın da finansmanı sağlayacak olan yatırımcı olduğu açıktır. Böylelikle tarafların yan yana
değil, karşı karşıya bulunmakta oldukları da dikkate alındığında taraflar arasında varılan anlaşmanın sözleşme
niteliğinde olduğunu söylemek zaruri olacaktır.
Bu tespitin ardından burada başka bir hususa daha değinmek yerinde olacaktır. Yap-İşlet-Devret ilişkisi içinde
karşılıklı konumlarda yer alan tarafları bir araya getiren ihtiyacın temelinde finansman kaynağı edinme
olduğundan bahsetmiştik. Bu anlamda söze konu modelin kullanılmasında, bir tarafın amacı ‘’finansman
ihtiyacının’’ giderilmesi iken, diğer tarafın amacının ‘’finansmanını sağladığı yatırımdan yararlanmak’’
olduğu açıktır (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Dolayısıyla, bu modelde karşı karşıya gelen taraflar arasında en
basit anlamda ‘’vermek-almak’’ ekseni üzerinde kurulu, yani taraflardan her birinin karşı tarafı kendisine
borçlandırdığı, bir tam iki tarafa borç yükleyen (sinallagmatik) ilişkinin mevcut olduğunun kabulü
gerekecektir (Pekgüçlü Karabulut, 2005).
Sözleşmelerin hukuki nitelemesinin eksiksiz bir biçimde yapılması adına üzerinde durulması gereken bir
başka husus ise Yap-İşlet-Devret’in bileşik sözleşme olarak nitelenip nitelenemeyeceğidir. Bileşik sözleşme,
birbirinden farklı iki veya daha fazla sayıda sözleşmenin mahiyetlerine zarar gelmeksizin maddi fonksiyon
itibariyle birbirlerine bağlanması olarak nitelenmektedir (Aral, Ayrancı, 2018). Bu tür sözleşmelerde edimkarşı edim ilişkisi içinde bulunan sözleşmelerden birinin geçerliliği veyahut yerine getirilmesi
diğerlerininkine bağlı yani ilgili sözleşmeler için işlem temelli sayılmaktadır (Tandoğan, 1985). Bu anlamda
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modelin temel unsurlarından olan finansman unsurunun, aslında inşa unsurunun gerçekleştirilmesini
sağladığı, işletme unsurunun da, aslında finansmanın geri ödenmesine hizmet etmekte olduğu göz önüne
alınacak olursa konu daha iyi anlaşılabilecektir. Bu anlamda, Yap-İşlet-Devret, özel sözleşme tipleri olan ve
yapı itibariyle modeldeki unsurlara benzer unsurlar ihtiva eden finansman sözleşmesi ve inşaat sözleşmesiyle
ürün kirası bedelinin birlikte yer aldığı bir bileşik sözleşme gibi görünebilecektir. Ancak model içerisindeki
sözleşme yapısı dahilinde, finansman sözleşmesindeki gibi geri ödeme borcu, inşaat sözleşmesindeki gibi
bedel (iş parası) borcu ve ürün kirasındaki gibi kira bedeli borcu doğmamakta, dolayısıyla müstakil niteliği
haiz üç ayrı sözleşmenin varlığından bahsedilememektedir (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Böylelikle Yap-İşletDevret’in, bileşik bir sözleşme olarak kabulü mümkün olmayacaktır.
Son olarak değerlendirilmesi gereken husus ise Yap-İşlet-Devret’in sui-generis bir yapısının olup olmadığının
hususudur. Yap-İşlet-Devret modeli vasıtasıyla gerçekleştirilen bir projede idarenin temel amacı, inşaatın
finansmanını sağlamak iken, tesisi inşa eden özel hukuk kişisinin temel amacı ise, inşaatın yapımını ve
finansmanını temin etmek karşılığında elde edeceği işletme hakkı sayesinde harcadığı meblağı geri almak ve
aynı zamanda kayda değer miktarda kâr da elde etmektir (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Dolayısıyla, Yap-İşletDevret’te yukarıda bahsedilen iki tipik sözleşmenin tip unsurlarının kanunun öngörmediği biçimde bir araya
gelmesinden daha ötede bir hukuki yapı ortaya çıkmaktadır (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Aslında istisna
sözleşmesinin tipik edimi olan ‘’inşa’’ ile hasılat kirası sözleşmesinin tipik edimi olan ‘’işletme’’, karşılıklı
edimler olarak yer almamakta, aynı tarafta kalan bu edimlerin içeriklerinin, bir başka ifade ile yöneldikleri
amacın değişikliğe uğradığı görülmektedir (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Böylelikle, Yap-İşlet-Devret’in
temelde bir maddi kaynak elde etme modeli olduğu da dikkate alındığında,

inşa ile işletme hakkı

unsurlarının, finansman unsurunun edim muhtevası halini aldığından bahisle bu tür sözleşmelerin sui-generis
sözleşmeler olarak nitelenmeleri mümkün olacaktır.
4. YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMELERİNİN 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
KAPSAMINDAKİ MUHTELİF SÖZLEŞME TİPLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Günümüzde uygulamada her türlü inşa işi için uygulanabilen istisna sözleşmesi hükümlerinin ve aynı şekilde,
ürün kirası sözleşmesi hükümlerinin Yap-İşlet-Devret’e de aynı şekilde uygulanması suretiyle bu hususta yer
alan boşluğun giderilebileceği akla ilk gelen düşünce olacaktır. Ancak modelin temel unsurları olan eser
inşası, işletme hakkı ve finansman unsurlarının söze konu tipik sözleşme türleri açısından değerlendirilerek
sonuca bu şekilde ulaşmak daha isabetli bir yaklaşım olacaktır.
Öncelikle Yap-İşlet-Devret modelindeki esas amacın bir yatırımın gerçekleştirilmesi olduğu dikkate
alındığında ve nitekim modelin adında yer alan, ‘’yap (inşa)’’ unsuru itibariyle, Yap-İşlet-Devret’in anahtar
teslimi eser sözleşmeleri ile benzerlik göstermesi, konunun daha ayrıntılı izahını gerektirmiştir (Pekgüçlü
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Karabulut, 2005).
4.1 Eser İnşası Unsurunun İstisna Sözleşmesi Açısından Değerlendirilmesi
Eser sözleşmesi, TBK m. 470’te eser sözleşmesinin yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de
bunun karşılığında bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Burada bahse konu olan
eser meydana getirme deyiminden yeni bir eser meydana getirmenin yanında mevcut bir eserin onarılması,
bakımı veya ortadan kaldırılması da anlaşılacaktır (Aral, Ayrancı, 2018). Eser sözleşmelerinin kurulmasıyla
taraflardan biri olan yüklenici bir eser meydana getirme borcu altına girerken iş sahibi ise gerçekleştirilen işin
karşılığı olarak bir bedel ödeme edimini yüklenmiş olur. Yap-İşlet-Devret modelinde de yine proje
kapsamında kalan tesisin inşası işinin bir yükleniciye verilmesi söz konusu olmaktadır ancak, buradaki
yüklenici sadece inşaatın yapımını değil, aynı zamanda finansman teminini de taahhüt ettiği için eser
sözleşmesindeki yüklenici kavramından yükümlülükler bağlamında farklılaşmakta ve proje şirketi adını
almaktadır (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Burada dikkat edilmesi gereken husus ise proje şirketinin, inşaat
maliyeti ile kendi ücretinden oluşan bir bedeli iş sahibinden talep etmek hakkına sahip bulunmamakta;
kendisine sadece inşa edeceği tesisi işletmek ve bu tesiste üreteceği mal veya hizmetin hizmetten
faydalananlara satışından elde edeceği gelir ile maliyetini ve kârını elde etme imkânının sunulmakta
olduğudur (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ise Yap-İşlet-Devret’in eser
inşası unsurunun eser sözleşmesinin esaslı unsurlarından farklılaştığı görülmektedir.
4.2 İşletme Hakkı Unsurunun Kira Sözleşmeleri Açısından Değerlendirilmesi
Finansman temini sağlayan proje şirketine tanınan işletme hakkı açısından kira sözleşmesinin unsurlarını göz
önünde bulundurarak da değerlendirme yapmak gerekmektedir. Konuya bu perspektiften yaklaşıldığında ise,
hukuki nitelik bağlamında, Yap-İşlet-Devret modeli içinde kullanım hakkının verilmesi hususu önem
kazanmaktadır. Gerçekten, sözleşmenin kurulmasından sonra yatırım sahibi, öncelikle yatırım arazisini
yatırımcının kullanımına bırakmakta ve yatırımcı da inşaat döneminde araziyi, inşaatın tamamlanmasından
sonra ise tesisi işletme hakkını kullanabilmektedir (Pekgüçlü Karabulut, 2005). Ancak, söze konu modelin
finansman teminine yönelik özgün yapısı nedeniyle, proje alanını fiili kullanım ve tesisi işletme hakkının
TBK.m.379 vd.’nda düzenlenen kullanım ödüncü (ariyet) sözleşmesindeki gibi bedelsiz verilmiyor olduğunu
da göz ardı etmemek gerekmektedir (Pekgüçlü Karabulut, 2005).
Esasen burada, bahsedilen kullanım hakkının bir karşı bedelinin bulunduğu yönünde bir şüphe bulunmamakta
ve yatırımcı proje için gereken finansmanı sağlamak ve projenin inşası borçları karşılığında bu haklara sahip
olmaktadır. İşte bu karşılıklı menfaat dengesi nedeniyle, yatırımcının kullanım hakkı kiracının kullanım
hakkına benzese de Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yatırımcıya sadece ‘’kullanma hakkı’’ değil aynı
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zamanda bir ‘’işletme hakkı’’ tanınmış olmasından hareketle kira sözleşmesi unsurlarından farklılaşmaktadır
(Pekgüçlü Karabulut, 2005). Ancak burada dikkat edilmesi gereken esas husus ise işletme hakkı unsurunun
adi kira sözleşmesinden ziyade ürün kirası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususudur. Bu
anlamda eser tesliminin işletme süresi başlamadan önce yatırım sahibine yapılmıyor olması ve buna bağlı
olarak işletme ruhsatının yatırım sahibi adına değil yatırımcı adına alınacak olması, bu model içindeki
kullanma hakkını adi kira hükümleri çerçevesinde değerlendirmek için yeter sebep olmayacak, aksine yatırım
sahibinin, sözleşme süresi sonunda tesisin bir işletme olarak devri beklentisi göz önüne alınarak, yatırımcının
kullanma hakkının hasılat kirası hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekecektir (Pekgüçlü Karabulut,
2005).
SONUÇ
Kamu-özel işbirlikleri, özel sektörle kamu idaresi arasında, bir hizmetin tasarlanması, yapımı, kiralanması,
ortaklık kurulması ve finansmanının sağlanması, işletilmesi gibi unsurların bileşiminden oluşan ve özel hukuk
hükümlerine tabi sözleşmeler üzerinden uygulanan bir işbirliği modelidir. Kamu-özel işbirliği bir üst kavram
olup, özel hukuk sözleşmeleri yoluyla yap-işlet-devret, yap-kirala, yap-işlet, işletme hakkı devri, tasarla-yap,
yap-işlet-sahip ol devret, tasarla-yap-finanse et-devret, ortaklık gibi birçok modelin birlikte veya ayrı ayrı
uygulanmasına imkân vermektedir.
Kamu-özel işbirlikleri kavramının altında yer alan tüm modellerdeki genel amacın kamu finansmanı
sağlanarak söze konu kamu hizmetinin belirli şartlarla özel kişilere gördürülmesi olduğu söylenebilir. Bu
modellerden günümüzde en sık kullanılanı ise Yap-İşlet-Devret modeli olarak adlandırılmaktadır.
Yap-İşlet-Devret, bir finansman, ileri teknoloji veya yüksek finansman ihtiyacı sebebiyle devletlerin yatırım
programlarına alınmamış önemli projelerin ilgili kamu kuruluşu ve yabancı sermaye katılımı ile
gerçekleştirilmesine yönelik bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yap-İşlet-Devret’in dört temel unsuru vardır. Bunlar; “risk paylaşımı”, “eser inşası”, “finansman” ve “işletme
hakkı”dır. Bu unsurların tamamı, Yap-İşlet-Devret modeli ile kurulan sözleşmelerin hukuki nitelemesinin
doğru bir biçimde yapılabilmesinde önem arz etmektedir.
Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri, tarafları kamu kurumu ve özel hukuk kişisi, amacı finansman temini olan, tam
iki tarafa borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edilmelidir. Bu anlamda, finansman temini,
yatırım konusu projenin inşası ve inşa edilecek tesisin belirli bir süre yatırımcı tarafından işletilmesinden
sonra, yatırım sahibine devri, sözleşmede temel unsur olarak tespit edilmektedir. Bu unsurların tamamı
dikkate alındığında sözleşmenin sui generis bir sözleşme olarak tanımlandığı görülecektir.
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Yap-İşlet-Devret’in sözleşmesel yapısı incelendiğinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan muhtelif
tipik sözleşmeler ile benzerlik taşır gibi görünse de esas itibariyle, çok daha farklı bir hukuki nitelik arz
etmektedir. Her şeyden önce, Yap-İşlet-Devret’in temel unsuru olan finansman temini, tipik bir sözleşme
olarak düzenlenmiş değildir. Yine Yap-İşlet-Devret’in uzun süreli yatırım projelerinde uygulanması
nedeniyle, ilerleyen zaman içinde doğabilecek risklerin belirsizliği ve bu belirsizliğin taraf menfaatleri
üzerindeki etkileri önem kazanmaktadır. Böylelikle tarafların karşılıklı menfaatlerinin bir dengeye
ulaştırılması amacına hizmet eden Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinin sadece bir eser sözleşmesi, ürün kirası
veya bir ödünç sözleşmesi olarak değerlendirilmesini imkânsız kılmaktadır. Böylelikle Yap-İşlet-Devret
sözleşmesinin hukuki nitelemesi yapılırken kanunda yer alan tipik sözleşmelerin hükümlerinin
uygulanamayacağı, bunların yerine genel hükümlerin uygulanarak nitelemenin gerçekleştirilebileceği
sonucuna ulaşılmaktadır.
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ÖZET
Türk ve İslam kavim ve medeniyetlerinde yeni bir devir açan Selçuklu İmparatorluğu devlet teşkilatının
önemli unsurlarından olan vezaret makamı saltanatın idari kolunu oluşturur. Devlet işlerinde hükümdardan
sonra gelen bu makam oldukça büyük ehemmiyete sahiptir. Selçuklu İmparatorluğu tarihinde vezaret
makamının her dönemde mevcut siyasi ve içtimai şartlara bağlı olarak faaliyet ve yetki alanının genişlediğini
ve daraldığını bilhassa Nizâmülmülk ile birlikte en parlak dönemini yaşayan bu makamın onun vefatından
sonra giderek etkinliğinin azaldığını görmekteyiz. Nizâmülmülk’ün vefatıyla başlayan ve özellikle Sultan
Sencer devrinin ikinci yarısından itibaren daha da belirgin hale gelen bu değişim ve sonuçları ele alınacaktır.
Müslüman Türk Devletlerinde vezaret makamının en çok iniş çıkışlar yaşadığı Selçuklu döneminde bu
makamın etkinliğinin azalması birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Çalışmamız
Nizâmülmülk’ün vefatından sonra Selçuklu Devleti vezaret makamının ele alınarak değerlendirilmesini
içerecektir.
Anahtar Sözcükler: Selçuklu İmparatorluğu, Nizâmülmülk, Vezaret Makamı.
VIZIERSHIP IN THE SELJUK STATE AFTER NİZAM AL-MULK
ABSTRACT
The vizier office, which is one of the important elements of the state organization of the Seljuk Empire, which
opened a new era in Turkish and Islamic nations and civilizations, constitutes the administrative branch of the
dynastic rule. This position, which comes after the ruler in state affairs, constitutes a great importance. In the
history of the Seljuk Empire, it is observed that the area of activity and jurisdiction of the viziership expanded
and narrowed depending on the current political and social conditions in every period. Especially with Nizam
al-Mulk, this office, which had its brightest period in terms of effectiveness, gradually weakened after his
death. This change, which started with the death of Nizam al-Mulk and became more evident especially after
the second half of the reign of Sultan Sanjar and its consequences will be discussed in this paper. The
weakening of this office in the Seljuk period, when the office of vizier experienced the most ups and downs in
Muslim Turkish States, brought some negative consequences. This study will include the evaluation of the
vizier office of the Seljuk Empire after the death of Nizam al-Mulk.
Keywords: Seljuk Empire, Nizam al-Mulk, Viziership.
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ÖZET
Azerbaycan'da devlet, son yıllarda ülkedeki tüm kütüphanelerin maddi ve teknik altyapısının geliştirilmesine
ve kendilerine ayrılan ödeneğin artırılmasına özel önem vermektedir. Yönetim açısından, devletin
Azerbaycan'da kütüphane çalışmalarının finansmanında özel bir rolü vardır ve finansman esas olarak devlet
bütçesinden sağlanır. Halihazırda ülkemizde faaliyet gösteren bilimsel ve özel kütüphaneler de dahil olmak
üzere tüm kütüphane ve bilgi sistem ve ağlarının %95'i doğrudan devlet tarafından finanse edilmektedir. Buna
ek olarak, devlet her yıl tüm kütüphaneleri bir kütüphane koleksiyoncusunun yardımıyla, onlara belgesel ve
bilgi kaynakları sağlamak için bir dizi tavizle destekler, metodolojik merkezler aracılığıyla onlara rehberlik
eder, personel yetiştirmek ve eğitmek için bütçeden gerekli finansmanı sağlar ve yeni kütüphane binalarını
onarır. Aynı zamanda, kütüphanelerin maddi ve mali temellerinin güçlendirilmesi, bir dizi başka kanal
aracılığıyla gerçekleştirilir: personel bakım maliyeti, yeni kitapların satın alınması, çeşitli yayınlar, elektronik
ve diğer belgesel bilgi kaynakları ve diğer maliyetler. Azerbaycan'daki kütüphaneler teorik ve pratik olarak
finansman kaynaklarında farklılık gösterir: devlet, kurumlar ve kamu kuruluşları tarafından finanse edilenler.
Doğası gereği, iki tür kütüphane finansmanı vardır: bağımsız ve bağımsız olmayan. Bağımsız finansman
doğrudan ilgili devlet yapıları tarafından yürütülür ve finansman desteği işletmenin kendisi tarafından
sağlanır.
Anahtar Kelimeler: Kütüphane hizmetleri, Kütüphane finansmanı, Kültürel değerler
THE STATE BUDGET IS THE MAIN SOURCE OF FINANCING LIBRARIES
IN AZERBAIJAN
ABSTRACT
In recent years, the state pays special attention to the development of the material and technical base of all
libraries in the country and the increase of funding allocated to them. In terms of governance, the state has a
special role in financing library work in Azerbaijan, and funding is provided mainly by the state budget. At
present, 95% of all library and information systems and networks, including scientific and special libraries
operating in our country, are directly funded by the state. In addition, the state annually supports all libraries
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with the help of a library collector with a number of concessions to provide them with documentary and
information resources, guides them through methodological centers, provides necessary funding from the
budget to train and educate staff, provide and repair new library buildings. allocates funds. At the same time,
strengthening the material and financial base of libraries is carried out through a number of other channels:
the cost of maintaining staff, the purchase of new books, various publications, electronic and other
documentary information resources, and other costs. Theoretically and practically, libraries in Azerbaijan
differ in their sources of funding: those funded by the state, institutions and public organizations. By its
nature, there are two types of library funding: independent and non-independent.Independent financing is
carried out directly by the relevant state structures and their financial support is provided by the enterprise
itself.
Keywords: Library services, Library financing, Cultural values
1. GİRİŞ
18 Ekim 1991'de Azerbaycan'da bağımsızlığın yeniden kazanılmasından bu yana, ülkedeki zor ekonomik
duruma rağmen kütüphaneler ücretsiz olarak kullanılmış ve devlet kütüphanelerin finansmanını üstlenmiştir.
Ulusal lider Haydar Aliyev'in 1993 yılında siyasi iktidara geri dönmesinden sonra, sendikalar, diğer kamu
kuruluşları ve dernekler de dahil olmak üzere bazı departmanlar ve işletmeler kütüphaneler için ek fonlar
ayırmaya başladılar. Devletin mali destek alanındaki desteği ve ülkenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi,
ülkedeki kütüphane çalışmalarının gelişmesinde güçlü bir etkiye sahip olmuştur. Kütüphanelerin amaçlarına
göre iki mali harcama alanı vardır: operasyonel ve idari. İşletme maliyetlerinin belirlenmesi finansal
güvenliğin temelidir. Bu nedenle, bu maliyetler kütüphanenin onsuz çalışması için tasarlanmıştır: kitap satın
alma, süreli yayın abonelikleri, teknik ekipman satın alma, kültürel etkinliklerin organizasyonu vb. içerir.
İdari mali destek, çalışanların maaşlarını, seyahat masraflarını, binanın bakımını vb. içerir. için katlanılan
maliyetler.
Bağımsız finansal destekli kütüphaneler, tüm finansal ve ekonomik faaliyetleri kendileri planlar ve yürütürler.
Öte yandan, kendi kendini finanse etmeyen kütüphaneler, yalnızca işletim maliyetlerini bağımsız olarak
planlar ve kullanır.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
İlk olarak, bağımsız olarak finanse edilmeyen kütüphaneleri finanse etme sürecini tanımlayalım. Her yılın
sonunda, kütüphane hizmet sağlayıcısı, bir sonraki yıl için bir tahmin hazırlarken kütüphaneden fon talepleri
alır. Yıl içinde alınacak kitap, abonelik, cilt ve diğer gerekli donanımları, fiyatlarını öngörmekte ve bu
göstergeler işletmenin bütçesine yansıtılmaktadır. Kütüphaneci, bütçenin ödenmesini ve harcamasını denetler
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ve yıl boyunca finansmanın tam olarak uygulanmasından sorumludur. İlgili mali tablolar, dönem sonunda
veya çeşitli avans ödemeleri almak ve nakit olarak harcanmak üzere hazırlanmakta ve varsa nakit bakiyeleri
derhal muhasebe departmanına iade edilmektedir. Para harcamalarının kontrolü, finansal muhasebe ve
raporlamanın hazırlanması, işletmenin muhasebe departmanı tarafından gerçekleştirilir.
Bağımsız olarak finanse edilen kütüphaneler kendi tahminlerini hazırlar ve doğrular: bütçe fonlarının doğru
kullanımını kontrol eder, belirli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gelir ve gider kayıtlarını tutar ve mali
tablolar hazırlar. Tüm bu işlemler kütüphanenin muhasebesi tarafından gerçekleştirilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı sistemine dahil olan kütüphaneler, cumhuriyet ve yerel
bütçelerden finanse edilmektedir. Mali hüküm, Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından
onaylanan ilgili yönetmeliklere uygun olarak tek bir sınıflandırma şeması temelinde gerçekleştirilir. Bütçe
bölümlere, bölümlere, paragraflara ve kalemlere ayrılmıştır. Bu tür kütüphaneler, devlet bütçesinin 2. faslı,
yani kültür, sanat, bilgi, beden eğitimi ve spora yönelik mali harcamalara ilişkin eğitim bölümünün 7. faslına
göre finanse edilir. Bu bölümün kendisi, kültür ve eğitim kurumlarının türüne göre 2 paragrafa ayrılmıştır:
2.7.1.1. paragrafa göre kütüphaneler, 2.7.1.7. Milli Kütüphane paragraf tarafından finanse edilmektedir.
Devlet bütçesinden ayrılan miktar, amaca göre kalemlere ayrılarak buna göre harcanmaktadır.
Kütüphanelerin bütçesi, yani giderlerin alınmasına ilişkin mali plan, ana belge olarak tek bir biçimde derlenir
ve aşağıdaki kalemlerden oluşur:
1. Çalışanların maaşları.
2. Maaşa ek olarak.
3. Kırtasiye ve diğer ev masrafları.
4. Seyahat ve hizmet giderleri.
5. Kütüphane ekipmanının satın alınması.
6. Ekipman ve envanter alımı.
7. Çeşitli giderler vb.
Tahmin, bütçe belgelerine uygun olarak tüm harcamaları kalem bazında yansıtır ve bir önceki yılın
harcamalarını, ne kadarının harcandığını ve bir sonraki yıl için ne kadar planlandığını gösterir. Aynı zamanda,
ekonomik maliyetleri doğrulamak için kütüphane binası hakkında (binanın hacmi, ısıtma sistemi, su ve
kanalizasyon hatlarının mevcudiyeti vb.) bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda üretim göstergeleri (okuyucu
sayısı, kitap dağılımı, gelişler, gezgin vb.) dikkate alınır, ne kadar yapılır, ne kadar planlanır. Tüm bu
hesaplamalar tahmine eklenir ve burada her bir öğe iyice doğrulanır. Hazırlanan tahmin, üst kuruluş
tarafından onaylanarak kütüphane müdürü ve muhasebeci tarafından imzalanır.
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Maaş fonu, pozisyon ve pozisyon sayısına bağlı olarak onaylanan tarife üzerinden ödenir. Kadrodaki artış, üst
kuruluş tarafından bir tahmin yapılıncaya kadar artırılır ve hangi pozisyonun eklendiği not edilir. Son yıllarda
kütüphane personeli için yeni tarifeler kabul edilmiştir. Bu tarifelerin özelliklerinden biri, kütüphaneciler ve
bibliyografların farklı türdeki kütüphanelerde, kırsal veya kentsel alanlarda çalışsalar da aynı maaşı almaları,
ancak kütüphanelerin türü, türü ve derecesi bakımından farklılık göstermeleridir. Yukarıda belirtilen
çalışanların pozisyonuna (pozisyonlarına) bağlı olarak eğitim, deneyim ve yabancı dil bilgisi ve kütüphanenin
kategorisi dikkate alınır. Ülkede faaliyet gösteren tüm kütüphaneler, okuyucu hizmetinin hacmine,
kütüphanenin ve bilgi sisteminin önemine, araştırma ve metodolojik faaliyetlere bağlı olarak kategorilere
ayrılmıştır. Herhangi bir yabancı dil bilen ve pratikte kullanan çalışanlara bir dil bilmeleri için maaşlarının
%10'u, iki dil bilmeleri için ise %15'i oranında ek ücret ödenmektedir. Ücretlerin hesaplanması için verilen
formda bir tarife çizelgesi düzenlenir ve burada bir pozisyon listesi derlenir ve çalışanların eğitimi, iş
deneyimi, yabancı bilgisi için ek maaşlar dahil olmak üzere yıl boyunca maaşın tamamı toplanır. dilim. Bütün
bunlara sadece bir yıllık maaş fonu denir. Kütüphanecilerin, özellikle baş kütüphaneci, baş bibliyografın yanı
sıra yönetim kütüphane müdürü, kütüphane müdürü, bilimsel sekreter, çiftlik yöneticisi vb. kütüphaneler, ait
oldukları kategoriye (gruba) bağlı olarak finanse edilir.
Kütüphaneler kategorilerine göre beş gruba ayrılır. Özellikle önde gelen bir gruba sahip olan Azerbaycan
Milli Kütüphanesi farklıdır. Bu kütüphane, ülkenin bilimsel-metodolojik koordinasyonu ve kütüphanebibliyografik merkezi olarak tüm kütüphaneler için özel bir statüye sahiptir.
Özel statüsü nedeniyle bu kütüphane bağımsız bir devlet bütçesine sahiptir ve finanse edilmektedir. Yönetici
ve Bilim Kurulu tüm mali konulardan sorumludur. Bütçede özel olarak hazırlanmış tahminler sunulur ve
harcanır. Bütçedeki fonlar harcanırken bütçe harcamalarına kesinlikle uyulur. Kütüphane müdürü, bütçenin
harcanmasını emreden kurumun başıdır. Bankacılık işlemleri sadece direktörün yani emri veren kişinin imzası
ile gerçekleştirilir. Sipariş verenin imzası özel formlar üzerinde örnek olarak bankada tutulur ve tüm mudi,
alacaklılar, dekontlar sadece birinci kişi tarafından imzalanır, tüm bankacılık işlemleri onun imzası ile
yürütülür.
Birinci grup tarafından finanse edilen kütüphaneler, alan önemine sahip merkezi bilimsel kütüphanelerdir.
Örneğin bağımsız olarak finanse edilen: Firudin bey Koçarlı'nın adını taşıyan Cumhuriyet Çocuk
Kütüphanesi, Cafer Cabbarlı'nın adını taşıyan Cumhuriyet Gençlik Kütüphanesi vb. Bağımsız olmayan fon
sağlayıcılar: Cumhuriyet Bilimsel-Tarım Kütüphanesi, Cumhuriyet Bilimsel-Tıbbi Kütüphanesi, Cumhuriyet
Bilimsel-Pedagojik Kütüphanesi, vb. bu gruba atfedilebilir. Bu kütüphaneler, yılda 50.000'den fazla
okuyucuya 1,5 milyondan fazla kitap dağıtmaktadır.
İkinci gruba ait kütüphaneler ayırt edilir. Çoğu halk kütüphanesi ve Merkezileştirilmiş Kütüphane Sistemleri
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(CLS) bu gruba aittir ve yılda 1 milyon kitap kopyası ile 50.000 okuyucuya hizmet vermelidir. Yılda 15.000
okuyucuya 300.000 adet kitapla hizmet vermek şartıyla çocuk ve gençlik kütüphanelerini de kapsayabilir.
Ayrıca 10.000'den fazla okuyucusu ve 500.000'den fazla kitabı olan üniversite kütüphaneleri ikinci gruba
dahil edilebilir.
Üçüncü grup, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı kütüphanelerinin yanı sıra 250.000'den fazla
kitap içeren 250.000'den fazla kitap bulunan üniversite ve akademi kütüphaneleri ile gençlik ve çocuk
kütüphaneleri 210.000 kitapla 10.000 okuyucuya hizmet vermektedir.
Dördüncü grup, merkezi kütüphane sisteminin çoğunu, büyük bağımsız halk kütüphanelerinin yanı sıra
yüksek ve ortaokulları, akademi enstitülerini, tıp, zirai ve teknik kütüphaneleri içerir. CLS'ler ve 5.000'den az
okuyucusu olan diğer halk kütüphaneleri, 2.000'den az okuyucusu olan çocuk ve gençlik kütüphaneleri,
üniversiteler, kolejler, liseler, kolejler ve 1.000'den az okuyucusu olan diğer teknik kütüphaneler ile küçük
özel ve okul kütüphaneleri. herhangi bir kategoriye sahip değildir ve özel bir ölçekte ücretli kütüphaneler
grubuna ait değildir. Bu kütüphaneciler grubu, uzmanlık alanlarındaki eğitim ve hizmet süreleri dikkate
alınarak başka bir gruba ait kütüphanelerin bölüm başkanları olarak tanımlanmaktadır. Kütüphane başkanları
(müdür, müdür, müdür yardımcısı, şube başkanı, bölüm başkanı, baş bibliyograf, bilimsel sekreter, bölüm
başkanı), idari personel departmanı başkanı, tedarik departmanı başkanı ve muhasebeciden maaş alırlar. Maaş
hesaplanırken, onu doğrulamak için kabul edilen biçimde bir tarife listesi derlenir, çalışanların sahip olduğu
pozisyonların bir listesi, eğitim, hizmet süresi, aylık maaş, ek maaşlar ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.
Böylece çalışanın tam maaşı belirlenir ve yıllık maaş fonu oluşturulur. Sonuç olarak, gereken yıllık miktar,
maaş fonunun büyüme seviyesini belirler.
Maaş eklerinin ve sosyal önlemlerin finansmanı, sosyal sigorta fonundan alınan fonlar pahasına oluşturulur ve
geçici sakatlığı olan çalışanlar ve diğer önlemlere yöneliktir. Bu fonların sadece hastalık ve geçici iş
göremezlik nedeniyle sendikacılık amaçlı olmadığı akılda tutulmalıdır. Ek maaş fonu, sosyal sigorta fonu
tarafından devlet tarafından işçilere ve çalışanlara sağlanan özel bir sosyal fondur.
Kırtasiye ve ev giderleri (kağıt, kalem, kurşun kalem vb. tüm kırtasiye malzemeleri) Tahmini aylık giderler,
farklı yöntemlerle veya yıl boyunca öğrenci başına ortalama harcamaların belirli bir yüzdesi esas alınarak
hesaplanır.
Bu bölümde ayrıca haberleşme, telefon, posta ve telgraf giderleri de yer almaktadır. Bu bölüm ayrıca BKM
(uluslararası kitap değişimi) ve KAA (kütüphaneler arası abonelik) aracılığıyla kitap göndermeyi de
içermektedir. Bu bölüm ayrıca bir dizi ev eşyası satın alma maliyetini de kapsar. Bu miktar yılda %10-15'i
geçmemek kaydıyla. Küçük ve orta ölçekli kütüphaneler için satın alınacak ekipmanlardır (lamba, şişe,
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süpürge vb.).
Binanın ısıtma sistemi, ısıtma cihazları kendi türünde, yani - odun, kömür, merkezi ısıtma sistemi vb. ayrılan
mali kaynaklara bağlıdır. Aydınlatma sistemleri binanın büyüklüğüne, aydınlatma armatürlerinin sayısı ve
türüne göre belirlenir. Hesaplamalarda cumhuriyette var olan normlar kullanılır.
Kütüphanelerin su temini, kanalizasyon, bakım, temizlik ve bakımı da yıllık bütçeye dahildir.
Kırsal kesimdeki kütüphaneler, maaşların yanı sıra sosyal harcamalar bölümüne de kamu hizmeti maliyetleri
gibi bir bölüm eklemektedir. Örneğin (bina kiralama, çeşitli etkinlikler vb.), kendi dairesi olmayan
kütüphaneciler için bile ev kiralamak için doğrudan fonlar vardır. Kütüphanelerin finansmanı için çeşitli iş
gezileri ve hizmet gezileri için önceden uzun vadeli finansal planlar hazırlanır. Bu durumda otel ve yemek
masrafları da dikkate alınarak gidiş-dönüş fiyatları belirlenir ve yıllık hesaplamalar yapılır. Büyük şehirlerde
bile, şehir içi ulaşımın kullanımı ve kitapçılara yapılan geziler için fonlar var. Tabii ki, muhasebe
departmanına özel finansal belgeler sunulmalıdır.
Mali harcamalar, kitap, kütüphane ekipmanı ve malzemelerinin satın alınması için fonları içerir. Peşin
alınacak kitapların miktarı, ortalama fiyatları, süreli yayın fonları, kitap ve dergi ciltleme maliyetleri, kitap
satın alma ve işleme sürecinde ihtiyaç duyulan ekipman alımı, ciltleme sürecinde bilgisayar ekipmanı,
disketler, flash, kartuşlar, renk, kağıt ve s. tüm bu finansal tahminler önceden tahmin edilmelidir. Bu süreç,
önümüzdeki yıl için planlandığı gibi, belirli bir miktarda ek rezerv içinde değerlendirilmelidir.
Kütüphanelere kaynak tahsisi yapılırken kütüphane araç ve gereçlerinin satın alınmasına da dikkat
edilmelidir. Önceden satın alınması gereken mobilya takımlarının bir listesi (kitaplık, özel abonelik masaları,
masalar, sandalyeler, katalog kutuları, bilgisayar masaları, diğer bilgisayar ekipmanları, tarayıcılar, yazıcılar)
ve diğer eşya ve ekipmanların satın alınmasına ilişkin tahminler sağlanmalıdır. . Bu bölümdeki tüm rakamlar
toplandıktan sonra, toplam mal ve ekipman maliyeti belirlenir ve tahmine dahil edilir.
Bütçede, halka açık etkinliklerin düzenlendiği çeşitli harcamaların bir bölümü de vardır: özellikle bağımsız
eğlence programlarına katılım için, aktörler, şarkıcılar ve sunucular, sanatçılara afiş ve sergi tasarımı için
ödeme yapılır.
Bütçede, halka açık etkinliklerin düzenlendiği çeşitli harcamaların bir bölümü de vardır: özellikle bağımsız
eğlence programlarına katılım için, aktörler, şarkıcılar ve sunucular, sanatçılara afiş ve sergi tasarımı için
ödeme yapılır. Kütüphaneciler, bu tür etkinlikleri gerçekleştirirken, fotokopi ve fotoğraf çekme, süreli
yayınlardan makale toplama, yabancı metinlerin Azerice'ye çevrilmesi, bibliyografik referansların
hazırlanması, ödemelerin yapılması gibi halka açık etkinliklerin yarısından fazlasının gönüllülük esasına göre
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yapılmasını sağlamak için çalışmalıdır. bibliyografik referanslar Ek olarak, cari yılda, ekipmanın özel
onarımları, bir dizi teknik aracın ayrı parçalarının satın alınması ve değiştirilmesi vb. Tüm bu gelirler özel bir
varlık olarak ayrı bir bütçeye yansıtılır.
3. SONUÇ
Onaylanan tahmine göre, belirli bir gider için sağlanan miktara bütçe denir ve miktar dahilinde sadece
bertaraf kuruluşu onunla çalışabilir. Vakanın kapsamına bağlı olarak, bertaraf ediciler birincil ve ikincil
gruplara ayrılır. 1. Bakan, Teşebbüs Başkanı, Ana Daire Başkanı. Grup 2, tüm fonları dağıtma hakkına sahip
olan bölüm başkanlarını içerir. Toplam tutarı aşmamak kaydıyla, gerektiğinde işletmeler arasında fonların
yeniden dağıtılması, cumhuriyet, bölge ve büyük kütüphanelerin müdürleri ile CLS müdürleri, fonların
dağıtımında üçüncü sınıf aracılardır. Bütçe kalemlerindeki değişiklikler nadiren sadece bir üst kuruluşun
talimatıyla yapılabilir.
Fonların alınması ve saklanması için devlet bankasında özel bir hesap açılır, tüm işlemler bütçeye uygun
olarak devlet bütçesi bazında nakit dışı olarak harcanır.
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ABSTRACT
Proceeding from the fact that narrative and symbol are already becoming the main aesthetic categories, and
the symbol, as a cultural phenomenon, occupies one of the central places in all scientific fields, there is a need
for art criticism studying this problem.
At the present stage, the analysis of narration and symbol in the fine arts and in the book graphics art, in
particular in moldavian art criticism is becoming one of the most important and rather complex tasks.
In Soviet Age, the terms „narrative” and „symbol” were sometimes replaced by the concepts of „content” and
„form” or used in a negative sense, and in some cases combined with the aesthetic categories of the beautiful
and the ugly. At the present stage, in the theory and practice of many countries, a huge number of
representatives of „formalism” and semiotics schools are known. New sciences are developing –
pragmalinguistics, semiology and narratology, which, of course, influences the understanding and analysis of
the artistic image in the visual arts.
In this study, the author does attempt to justify the need to deepening into the historical context and theory of
the issue regarding the narrative and symbol in the moldovan book graphics, offers the possible classification
options, which will allow to determine some not yet verified criteria for evaluating the works of moldovan
book art and to establish the new goals and objectives for further research.
Keywords: narrative, symbol, book, aesthetic,value.
INTRODUCTION
In Republic of Moldova, in the process of research of the narrative and symbol in evolution of aesthetic
values of Moldovan book graphics, 1945-2010, the established trend of historical research in which the
theoretical aspect is only accompanying the process of museum and archival studies became one of the
prerequisites of the fine art analisis. Creative biographies of many authors are not fully covered, not all
This material was prepared in the period of working on scientific project: „Dimensiunea identitară a artelor din Republica
Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european”, project
number: 20.80009.1606.12
1
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valuable works have been put into scientific circulation, the exact dating or other data of some works of art of
book graphics has not been established. In this order of research, the necessary changes in emphasis towards
theorizing do not always look entirely justified.
Another difficult side of the study is a contradictory understanding of the concepts of narrative and symbol in
science and art, their approximation to the categories of the beautiful and the ugly, the interpenetration of their
various aspects and other relationships. In Moldova this study is one of the first in this field.
STUDY ARIA
Basing on different bibliographical sources about aesthetics and art, the main goal of present research is to do
an attempt to justify the need to deepening into the historical context and theory of the issue regarding the
narrative and symbol in evolution of aesthetic values of moldovan book graphics, to offer the possible
classification options, which will allow to determine some not yet verified criteria for evaluating the works of
moldovan book art and to establish the new goals and objectives for further research.
MATERIAL AND METHOD
The illustration or the fine art image (opera/fine art creation) in different historiographical approaches is
related with: aesthetic, artistic, social-cultural, pedagogical, ethnic and other values. In prezent, non value or
value could be explicated by hermeneutics [3] and comparative methods. But we have to understand that these
two qualities (value and non value) are not constantly wired: personal vision is changed in different cases, and
historical also.
RESULT AND DISCUSSION
Every social-pedagogical structure of aesthetic upbringing is made up of the unity of two structures. The first
substantial structure gives a clear presentation of the principle aims of two structures, of methodological
approaches to the definition of contents, forms and methods of its realization. There are two parameters in this
structure. With the help of one of them there is a defined and formed base set of concrete substantial tasks. To
them they are referred to: the development of physiological and psychological bases of aesthetical culture.
The development of culture of perception and estimation of artistic and aesthetical phenomena from the
position of unity of form and content; training of artistic taste in its unity with the moral and aesthetic ideal,
forming of especial type of artistically-figurative thinking; the development of emotional sphere of
personality; substantial enrichment of the process of spiritual life, development of spiritual necessities and
guaranteeing of deep aesthetic feeling.”[4]
Different ideas of approach of aesthetic and artistic values we can observe in different monographs
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about moldavian and other countries art, for example: the main trace of them is described in the monograph
„Fine art of Republic of Moldova in the social-cultural context of 1940-2000 years” [6], or different editions
of „Fine artist and book” [8] etc.
So, we propose some important ideas of scientists of art about values and we also will present our monograph
research, based on evolution of narrative and symbol in artistic approaches of book graphics art from
Moldova [7].
We know that „Every work of art is the child of its time, often the source of our way of feeling. Each age of
culture generates its own art, unrepeatable” [5]. And this is also its value.
"Viewed in terms of its cultural value and significance, the creation undertakes an interpretive approach based
only on a modern understanding of man and human creation” [1].
Baudrillard’s identification of a „structural” law of value assumes its significance [2] etc.
CONTRIBUTION: Here we present the content of the monograph which contains from: FOREWORD,
CHAPTER I, NARRATIVE AND SYMBOL IN THE ART OF BOOK GRAPHICS. HISTORICAL AND
THEORETICAL ASPECTS: 1.1.Theory and practice of narrative illustration in the art of book graphics, 1.2.
Some preliminary bibliographic considerations regarding the approach of the notion of „symbol” in the theory
of modern and contemporary art: the case of book graphics, 1.3. Incursions and historiographical highlights in
the evolution of Moldovan book art and printing; CHAPTER II. SOCIALIST REALISM AND MOLDOVAN
RSS BOOK GRAPHICS IN THE YEARS 1940-1953. ANALYSIS OF NARRATIVE AND SYMBOLIC
STRUCTURES: 2.1. The evolution of the book graphics in the Moldovan SSR in the 1940-1953 years, 2.2.
Analysis of narrative and symbolic structures in book graphics from the Moldovan SSR in the 1945-1953
years; CHAPTER III. ILLUSTRATIONS AND POLYGRAPHIC DESIGN DURING THE YEARS 19531970: 3.1. Book graphics from the Moldovan RSS in the 1953-1960 years, 3.2. Narration and symbol in book
graphics from the Moldovan RSS in the 1953-1960 years, 3.3. Illustrations and polygraphic design during the
1960-1970 years, 3.4. The searches of the national paradigm in the art of Moldovan book graphics during the
1960-1970 years; CHAPTER IV. NEW TRENDS IN THE ART OF THE MOLDOVAN BOOK IN THE
YEARS 1970-1990: 4.1. Moldovan book graphics in the 1970-1980 years, 4.2. Artistic ways of approaching
the narrative and the symbol in Moldovan book graphics in the 1970-1980 years, 4.3. The art of the Moldovan
book in the 1980-1990 years; CHAPTER V. MOLDOVAN BOOK GRAPHICS AND THE PUBLISHING
PROCESS IN THE POST-SOVIET PERIOD. ARTISTIC IMAGE AND SYMBOL IN COMPUTER
PROCESSED ILLUSTRATIONS; CLOSURE; ADNOTATIONS; REPRODUCTIONS.
The monograph „Narrative and symbol in Moldovan book graphics, 1945-2010”, signed by the author of
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this text is the result of scientific research about narrative and symbolic aspects in the evolution of the artistic
values of Moldavian book graphics. It is important to mention that so far in Republic of Moldova the national
book graphics have not been analyzed in a monographic plan, based on the concepts of narrative and symbol,
also from the perspective of the extended time limits between 1945 and 2010. In the monograph, the
historical-theoretical research is complemented by analyses of the creation and artistic biographies of
Moldovan artists, less elucidated until now.
Based on the statements of the famous Moldavian fine artists, which consist in the fact that two directions
(narrative and symbolic) are the basis of book illustrations, the author chose as an investigative task the
approach of narration and symbol in design of a book signed by the Moldovan authors, structuring the results
of this original and well-argued research.
This monograph is structured in a preface, five chapters, a conclusion, three annotations (in English, Russian
and Romanian) and a solid number of over 500 reproductions in black and white and color, included in the
textual structure of the book, thus demonstrating in images and ideas reproduced in the text of the monograph,
the evolution of the technical, compositional and stylistic principles of the approaches of the narrative and the
symbol in the art of Moldovan book graphics. And the narrative element being accentuated in the monograph
and by presenting several illustrations to one and the same literary work, thus completing the ideas set out in
the author's text. Each subchapter of the monograph is supplemented with bibliographic references and
author's notes, including the biographical data of the artists whose creation is being analyzed.
In the preface, the author reviews and analyzes some difficulties of theoretical approach to narrative and
symbol in the art of book graphics, based on their different etymological understanding, changes and
evolution of the editing process, highlights some existing aspects of book art analysis as value aesthetic and
cultural norm, outlines the research objectives of the Moldovan book graphics from the approached period,
describing the sociological-methodological basis for investigating the genre of book graphics.
In Chapter I, entitled „Narrative and Symbol in the Art of Book Graphics. Historical and theoretical
aspects”, the author takes an overview of the relevant theoretical and practical aspects of dealing with
narrative and symbol in the art of book graphics. In order to observe morphological links and prototypes in
the evolution of the approach of narrative and symbol in the book art of Moldova, the author includes in this
chapter the paragraph with some historiographical incursions in the evolution of Moldovan book art and
printing, thus preparing images development of the creative process in this field.
In Chapter II, entitled „Socialist Realism and Book Graphics in the Moldovan SSR 1940-1953”, together
with the historical analysis of the changes in the field of Moldovan book graphics in the context of the
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evolution of the arts throughout the USSR, the researcher elucidates the approaches to narrative and symbol
created by the artists Boris Nesvedov, Valentina Neceaev, Evghenii Merega, Leonid Grigorașcenco, Ilia
Bogdesco, Boris Şirokorad, Iacob Averbuh, Zigfrid Polingher, Ioachim Postolachi, Igor Vieru etc. In a
separate subchapter the author offers possible variants of typological structuring of the illustrations, emerging
from the artistic means of approaching the narrative and the symbol in the art of the nominated graphic artists.
In Chapter III, entitled „Illustrations and Polygraphic Design, 1953-1970”, the author of the monograph
reviews the changes in book graphics during the years 1953-1960 and separately in another subchapter,
emphasizing the particularities of plastic realization of the narrative and the symbol in the creation of the
plastic artists Boris Nesvedov, Leonid Grigorașcenco, Ilia Bogdesco, Igor Vieru, Zigfrid Polingher, Aleksandr
Neforosov, Nikolai Makarenko. At the same time, in this chapter, the researcher evaluated the illustrations
and polygraphic design from 1960-1970, highlighting the contribution brought in the development of the field
by the artists Ilia Bogdesco, Leonid Beleaev, Gheorghe Vrabie, Emil Childescu, Isai Cârmu, Aleksandr
Hmelnițki, Filimon Hămuraru, Leon Nikitin, Arii Sveatcenko, Petru Mudrac, Aron Ștarkman, Boris Brânzei,
Lică Sainciuc etc. In the same chapter, the author of the investigation describes the phenomenon of semantic
approaches through various variants of national paradigm searches in the art of Moldovan book graphics
during the 1960s and 1970s, while emphasizing that in the creation of artists popular, decorative, inspired by
folklore or conventional and austere or springing from the assertion of design as a separate field.
In Chapter IV, entitled „New trends in Moldovan book art 1970-1990” the author appreciates the changes
that took place in the book graphics in the republic during 1970-1980, highlights the works of some artists
aimed at asserting the individual stylistic features of personal creation , mirrors various ways of plastic
treatment of the narrative and the symbol in that field. At the same time, observing the changes in attitude
towards the procedures and technical effects of the techniques of linoleum engraving and lithography,
Victoria Rocaciuc observes the stages of increasing interest in the art of Moldovan books from 1980-1990 and
the role of the intellectual nature of graphic approaches and aspects. associative of metaphor and symbol in
generating the message of works. In this chapter, the works in the field of book graphics created by the artists
Igor Vieru, Gheorghe Vrabie, Isai Cârmu, Aleksandr Hmelnițki, Leonid Domnin, Emil Childescu, Alexei
Colîbneac, Filimon Hămuraru, Vasilii Țehmister, Oleg Zemțov, Gheorghii Ostapenko, Lică Sainciuc, Mihai
Brunea, Grigory Bosenko, Anna Evtușenco, Aurel Guțu-Resteu, Vladimir Bulba, Mihail Bacinschi, Vladimir
Zmeev, Gheorgi Zlobin, Arii Sveatcenko, Arcadie Antoseac, Gheorghe Huzun, Anatoli Smîșleaev, Oleg
Cojocari, Andrei Țurcanu, Dimitrie Peicev, Eduard Maidenberg, Igor Hmelnițki, Dmitri Savastin, Stefan
Sadovnikov and others are exposed for examination.
In Chapter V, entitled „Moldovan book graphics and the publishing process in the post-Soviet period.
The artistic image and symbol in computer-processed book illustrations” the author emphasizes several
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aspects of the evolution of book graphics from the period examined, reporting among others on the
particularities of manual and technical realization of the image in the creation of artists who practiced decade
of the twentieth century; reviews exhibition events and other cultural projects to promote book graphics;
mentions the publishing houses that contributed to the development of book art in the Republic of Moldova
during that period. In the same chapter, the author of the edition pays attention to the analysis of the creation
of some reference graphic artists: Gheorghe Vrabie, Isai Cârmu, Emil Childescu, Alexei Colîbneac, Igor
Hmelnițki, Mihail Brunea, Lică Sainciuc, Grigory Bosenko, Eduard Maidenberg, Arcadie Antlob, Gheor
Zmeev, Oleg Cojocari, Liudmila Cojocari, Mihail Bacinschi, Anatoli Smîșleaev, Dumitru Trifan, Vasile
Movileanu, Alexandru Macovei, Ion Moraru, Vladimir Smirnov, Eudochia Zavtur, Vladimir Melnic, Iaroslav
Oliinîk, Anna Evtușenco, Violeta Zabulica-Diordiev, Elena Karacențev, Simion Zamșa, Alexandru
Ermurache, Luminița Ermurachi, Elena Leșcu and others.
RESULTS
The Concluding section of the presentented here book completes the historiographical approach of the five
chapters with additional information on some current issues in the field of book graphics (the appearance of
multiple mini-publications, the preservation of old traditions and easel illustrations, aesthetic and kitsch
issues, plagiarism, the appearance of targeted editions to the „elite” and less affluent readers, the development
of technologies and new business conditions, etc.), describing some aspects of the publishing activity
currently operating in the Republic of Moldova and concluding that in spite of all technical and economic
problems, book from the Republic of Moldova has always launched aesthetic achievements of national and
international value ”.
CONTRIBUTION
As a part of image related categories, narrative and symbol in moldavian book graphics have had their
different value til the period of 1945-2020. The presented monograph is completed with three Adnotations in
English, Russian and Romanian and with a compartment of over 100 color reproductions, important as
historiographical and artistic value. So, we see realist, art nouveau, decorative, abstract and other styles where
changed and what technical proceeds or other artistic approaches influence them. Studying the many
peculiarities of approaching the narrative and the symbol in the art of book graphics during its seven decades
of evolution, the author of the monograph discovers various examples of dealing with the narrative and the
symbol in the art of book graphics, offering readers the possibility of comparative analysis of works, many of
which have not been subjected to scientific research in the field to date. From these data, we find that most
Moldovan book graphic artists, at various stages of the period announced in the title of this monograph, in
addition to book graphics, have practiced other genres of fine arts, which argues the changes in their book
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creation and expands previously existing information on the particularities and specifics of the evolution of
the national arts, analyzed as a whole. Training in various artistic institutions in Romania and the former
USSR, the current Russian Federation, Ukraine, etc., as well as various artistic specializations (easel graphics,
painting, scenography, monumental art, decorative art etc.) have greatly served to diversify compositional
approaches, techniques and stylistics of the narrative and symbol in the art of book graphics in Moldova.
Interferences between these genres can be seen by analyzing the illustrations of Boris Nesvedov, Valentina
Neceaev, Leonid Grigorașenco, Igor Vieru, Gherghe Vrabie, Isai Cârmu, Emil Childescu, Filimon Hămuraru,
Lică Sainciuc, Alexei Colîbneac, Luiza Ianțen, Anna Evtușenco, Aurel Guțu-Resteu, Simion Zamșa, Elena
Karacențev, Violeta Zabulica-Diordiev and other Moldovan artists. Another important aspect is that this
monograph offers the possibility to compare some repeated editions and to analyze several illustrations from
the same book and from the same edition of valuable literature works, the topic that became the problem of
another of our research that is not finished at present. This study is an attempt to justify the need to deepening
into the historical context and theory of the issue regarding the narrative and symbol in the moldovan book
graphics, offers the possible classification options, which will allow to determine some not yet verified
criteria for evaluating the works of moldovan book art and to establish the new goals and objectives for
further research.
We hope that this monograph study work and addressing to this issue will serve as a historical-theoretical
support for the next researches in this field, for the young generation of book designers, as well as for graphic
students and will be interesting for researchers from other countries.
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MÜMTAZ TURHAN’IN SOSYOLOJİK ANALİZİNDE ‘İLİM ZİHNİYETİ’
KAVRAMI
Neval KARANFİL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Arts and Science, Department of Sociology,
Central Campus
ORCID: 0000-0002-9220-0397

ÖZET
Bu çalışma, Mümtaz Turhan’ın gerek Türk toplum yapısının sosyolojik analizinde faydalandığı gerekse bu
analiz doğrultusunda ortaya koyduğu toplumsal sorunlara getirdiği başlıca çözüm önerisi olan ‘ilim zihniyeti’
kavramını ele almaktadır. Çalışmada, Turhan’ın Batılılaşmanın, toplumsal ve iktisadi ilerlemenin anahtarı
olarak öne sürdüğü ilim zihniyetinin esasen Turhan’ın toplumsal sorunların merkezine yerleştirdiği temel
kavram olduğu tartışılarak ilim zihniyetinin gerek elde edilme yöntemlerinin gerekse bu yolla toplumsal
sorunlara getirdiği somut çözüm önerilerinin ele alınması amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda
Mümtaz Turhan’ın kuramsal ve uygulamalı çalışmalarında ele aldığı Türkiye’de Batılılaşma süreçleri, kültür
değişmeleri, eğitim kurumundaki aksaklıklar ve toplumsal ilerleme bağlamında köylerin kalkınması gibi
konulardaki sosyolojik analizlerine odaklanılmıştır. Buna göre, Turhan’ın ele aldığı konuların yapısal
özellikleri çerçevesinde öne sürdüğü çözüm önerilerinin başında, toplumsal sorunların çözümü için
Türkiye’de ilim zihniyetinin benimsenmesi gelmektedir. Turhan’a göre, gerçeğe bağlı kalarak olaylar
arasındaki ilişkileri ampirik araçlarla belirleyen ilimden elde edilen açıklamalar, ele alınan konuya nesnel bir
bakış açısıyla yaklaşılmasını, yanlış bilgi ve batıl inanışlardan uzaklaşılmasını sağlar. Bu nedenle bir toplum
kendi koşullarını, geçmişte yaptığı hataları doğru değerlendirmek ve geleceğe yönelik atılım ve çözümleri
tayin etmek için ilme ihtiyaç duymaktadır. Turhan’a göre gelişmiş ve medeni ülkelerin temel özelliklerinin
başında ilmin toplumun zihniyetinin bir parçası haline gelmiş olması yer alır. Turhan’ın ilim zihniyeti olarak
kavramsallaştırdığı bu durum, ilmin, bilimsel eğitimin yanı sıra toplumun geneline yayılarak gündelik
pratiklerinin bir parçası haline gelmesi sonucu bireylerin davranışlarını ve dünyaya bakışını şekillendiren bir
zihniyetin temelini oluşturmasıdır. Bu zihniyet geliştikçe demokrasi, sanat ve ilimden türeyen fikir dünyası da
zamanla zenginleşir. Bunun sonucunda da ilimle gelişen teknolojik ve bilimsel uygulamalar toplumun tüm
kurumlarının somut hedefler belirleyerek o hedeflere ulaşmada doğru araçları seçmesi ve söz konusu hedefe
ulaşmak için tüm kurumlarıyla hareket etmesini sağlar. Bu bağlamda belirtilenlerin ışığında, Turhan’ın
sosyolojik analizinde ilim zihniyeti kavramının yukarıda vurgulanan hususların temelini ve çözümünü
oluşturması bakımından anahtar kavram olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Mümtaz Turhan, ilim zihniyeti, Batılılaşma
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THE CONCEPT OF ‘SCIENTIFIC MINDSET’ IN MÜMTAZ TURHAN'S SOCIOLOGICAL
ANALYSIS
ABSTRACT
This study discusses concept of ‘scientific mindset’ that Mümtaz Turhan uses both in his sociological analysis
of the social structure in Turkey and offers as the main solution of the social problems he put forward in line
with this analysis. By arguing that Turhan put forward ‘scientific mindset’ concept as the key to
Westernization and social and economic progress, this study aims to discuss his proposals to obtain scientific
mindset and to solve social problems through this mindset. In line with this purpose, the study focuses on the
sociological analysis of Mümtaz Turhan on subjects such as Westernization processes in Turkey, cultural
changes, malfunctioning in education as a social institution, and the development of villages as a part of social
progress, which he dealt with in his theoretical and applied studies. Accordingly, the leading solution
proposals put forward by Turhan within the structural features framework of the issues he deals with is the
adoption of the scientific mindset in Turkey for social problems solutions. According to Turhan, the
explanations obtained from the science that determines the relationships between the events with empirical
tools enable the subject to be approached from an objective viewpoint and avoid false information and
superstitions. Therefore, society needs the science to correctly evaluate its conditions and the mistakes has
made in the past and determine future breakthroughs and solutions. According to Turhan, one of the main
features of developed and civilized countries is that science has become a part of society's mindset. This
situation, conceptualized by Turhan as scientific mindset, is the basis of a mindset that shapes individuals'
behaviors and world- views due to the spread of science and scientific education throughout society and by
becoming a part of their daily practices. As this mindset develops, the world of ideas derived from
democracy, art, and science enriches over time. As a result, technological and scientific applications that
develop with science enable all societal institutions to set concrete goals, choose the right instruments and act
together to achieve these goals. In the light of what has been stated in this context, it can be said that the
concept of scientific mindset in Turhan's sociological analysis is the key concept in forming the basis and
solution of the issues emphasized above.
Keywords: Mümtaz Turhan, scientific mindset, Westernization
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ARİF ABDULLAZADƏNİN ROMAN YARADICILIĞI
Pakizə İsrayıl qızı ƏLİYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı
ORCID: 0000-0003-3769-6198

XÜLASƏ
XX əsr Azərvaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan Arif Əbdürrəhman oğlu Abdullazadənin (19402002) istər elmi, istər bədii irsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yetərincə tədqiq olunmamışdır. “Arzular”,
“Könüllərin dünyası”, “Sevin Azərbaycanı!”, “Səninlə sənsiz”, “Bəxtimizin kitabı”, “Ulu Qorqud” və s. şeir
kitablarının, “Şair Cəfər Cabbarlı”, “Şairlər və yollar”, “Od nə çəkdi...”, “Novatorluq və üslub” kimi
monoqrafiyaların müəllifi kimi daha çox tanınan A.Abdullazdə həmçinin beş romanın müəllifidir. Təqdim
olunan məqalədə ədibin məhz roman yaradıcılığı tədiqiqata cəlb olunmuşdur.
Arif Abdullazadə ədəbiyyata şeirlə gəlsə, oxucuların qəlbinə incə ruhlu, insana yaxın xarakterik şeirləri ilə
daxil olsa da, qələmini nəsrdə də sınamışdır. Onun roman yaradıcılılğı 1980-2000-ci illərdə qələmə alınmış
beş romanı əhatə edir: “Bir ovuc torpaq”, “Duyum”, “İşıq zolağı”, “Sınaq kürəsi”, “Qanlı yaddaş”. Qələmə
alındıqları dövrün Azərbaycan nəsrinin ən yaxşı nümunələri hesab oluna biləcək bu romanlarda müəllif sanki
şeirindəki intellektual poeziya və insan psixologiyasının açılmasına yönəlmiş axtarışlarını davam etdirir.
Romanlarda Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərinin təsviri, tariximizin dərs olacaq hadisələri, elm adamının
taleyi, dostluq və s. kimi əhəmiyyətli mövzulara müraciət olunsa da, heç şübhəsiz romanların əsas xəttini
insan təkliyi təşkil edir. Hansı ictimai mövqeyə, hansı həyat tərzinə sahib olsa da, insan daima təkdir,
ömrünün bir parçasında ona yoldaş, tərəf müqabili olan başqa insanlarla ünsiyyət bu təkliyin daha da
dərinləşməsinə gətirib çıxarır.
“Arif Abdullazadənin roman yaradıcılığı” adlı məqalə üzərində işləyərkən müəllifin romanlarının yazılma və
nəşr tarixləri, mətbuatda və ədəbi-nəzəri fikirdə onlara münasibət, mövzu seçimi, janr xüsusiyyətləri,
təhkiyənin quruluşu, obrazlar sistemi və başqa məsələlər diqqətdə saxlanılmışdır. Fikirlərimizi əsaslandırmaq
üçün romanlardan gətirilən nümunələrlə yanaşı, başqa tədqiqatçıların fikirlərinə də isnad edilmişdir.
Açar sözlər: Arif Abdullazadə, roman, nəsr, təhkiyə, tənhalıq, fantastik roman
ARIF ABDULLAZADA'S NOVELS
ABSTRACT
The scientific and artistic heritage of Abdullazada Arif Abdurrahman (1940-2002), one of the well-known
figures of twentieth-century Azerbaijan literature, has not been sufficiently studied in Azerbaijani literary
criticism. A.Abdullazada, better known as the author of “Arzular”, “Könüllərin dünyası”, “Sevin
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Azərbaycanı!”, “Səninlə sənsiz”, “Bəxtimizin kitabı”, “Ulu Qorqud” and other books of poetry and
monographs such as “Şair Cəfər Cabbarlı”, “Şairlər və yollar”, “Od nə çəkdi...”, “Novatorluq və üslub” is also
the author of five novels. In the presented article, the author's novels are involved in the research.
Although Arif Abdullazada came to literature with poetry and captured the hearts of readers with his delicate,
humane poems, but also wrote prose. His novels consist of five novels written in 1980-2000: “Bir ovuc
torpaq”, “Duyum”, “İşıq zolağı”, “Sınaq kürəsi”, “Qanlı yaddaş”. In these novels, which can be considered
the best examples of Azerbaijan prose of the period in which they were written, the author continues his
search for the discovery of intellectual poetry and human psychology in his poetry. Although in his novels he
addresses important topics such as the description of the beauties of Azerbaijan nature, the events of our
history, the fate of the scientist, friendship, etc., no doubt, human loneliness is the main line of his novels. No
matter what social position or lifestyle one has, a person is always alone, and communication with other
people who are his (her) companions and counterparts in a part of his (her) life leads to the deepening of this
loneliness.
While working on the article "Arif Abdullazada's novels", the dates of writing and publication of the author's
novels, attitude to them in the press and literary-theoretical thought, choice of theme, genre features, structure
of the plot, image system and other issues were taken into account. In addition to examples from the novels,
the opinions of other researchers have been cited to substantiate our views.
Keywords: Arif Abdullazada, novel, prose, story, loneliness, fantasy novel
GİRİŞ
XX əsrin 60-cı illərindən ədəbiyyata gələn Arif Abdullazadənin yaradıcılığı çoxşaxəli olub, poeziya, nəsr,
dramaturgiya kimi istiqamətləri özündə birləşdirir. Lakin nədənsə müəllif daha çox şair kimi tanınmış,
yaradıcılığına münasibət əksər hallarda poeziyasına əsasən formalaşdırılmışdır. Sözsüz ki, Abdullazadənin
roman yaradıcılığı dağınıq da olsa tədiqata cəlb olunmuş, romanları haqqında ümumilikdə onun
yaradıcılığından bəhs olunan məqalələrdə və romanların ayrılıqda təhlili verilmişdir. Məs, H.Nəsibova,
V.Yusifli, K.Hacının məqalələrində əsasən yazıçının “Duyum” romanına yer ayrılmışdır. Araşdırmamız
müddətində XX əsrin 80-ci illərindən sonrakı Azərbaycan romanının tədqiqinə həsr olunmuş samballı
monoqrafiyalara müraciət etsək də, təəssüflə qeyd etməliyik ki, həmin istiqamətli tədqiqatlarda Arif
Abdullazadənin romanlarının nəinki təhlili yer alır, ümumiyyətlə, dövrə aid icmal xarakterli məlumatlarda da
heç bir romanının adı çəkilmir. Təbii ki, bir məqalə daxilində Arif Abdullazadənin romanlarının tam təhlilini
verməyin mümkün olmadığı qənaətində olsaq da, qismən də olsa yazıçının beş romanının hər birinə aid qısa
izahat vermək niyyətindəyik.
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TƏDQİQATIN ƏSAS HİSSƏSİ
Arif Abdullazadənin roman yaradıcılılğı 1980-2000-ci illərdə çap olunmuş beş romanı əhatə edir: “Bir ovuc
torpaq”, “Duyum”, “İşıq zolağı”, “Sınaq kürəsi”, “Qanlı yaddaş”. Demək olar ki, heç bir mənbədə qeyd
olunmasa da, müəllifin az sayda və ədəbi fakta çevrilməyən və tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməyən
hekayələri də var (“Ağ yaylıq”, “Toy”, “İçərişəhər yuxusu” və s.). Ümumilikdə, romanlarla tanışılıq zamanı
diqqəti çəkən aparıcı iki məqamdan söz açmağımız yerinə düşərdi ki, bunlardan birincisi, ədibin roman
yaradıcılığında yer alan bütün mövzuların onun poeziyasında dəfələrlə müraciət etdiyi məsələlərlə bağlı
olması, poeziyasını nəsrə daşımasıdır. İkinci diqqəti çəkən məqam isə bundan ibarətdir ki, mövzusunun nə ilə
bağlı olmasından asılı olmayaraq, romanlarda ana xətti tənha qəhrəmanın taleyi – insan təkliyi təşkil edir.
“Bir ovuc torpaq” müəllifin yazıçı kimi oxucusunun görüşünə gəldiyi ilk əsərdir. Roman 70-80-ci illərdə
qələmə alınmış, əvvəlcə “Azərbaycan” jurnalında hissələrlə (Abdullazadə, 1982), 1982-ci ildə “Gənclik”
nəşriyyatında kitab şəklində işıq üzü görmüşdür. Prof. Vaqif Yusiflinin dediyi kimi “bir qürbətkeşin həyatını
əks etdirən” (Yusifli, 2014) romanda İkinci Dünya Müharibəsində sovet ordusu tərkibində vuruşan,
yaralanaraq almanlara əsir düşən və o zamanın yazılmayan qanunlarına əsasən vətənə qayıdarkən təqib
olunacağını bildiyinə görə Türkiyəyə pənah gətirən İsmət Kərimov obrazı yaradılmışdır. Roman “Sevimli
şairim Nazim Hikmətin xatirəsinə ithaf olunmuşdur” qeydi ilə başlanır. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Arif
Abdullazadə 1970-72-ci illərdə Türkiyədə sovet birgə müəssisəsində tərcüməçi kimi çalışmışdı, təbii ki,
burada gördükləri - Türkiyənin təbiəti, mədəniyyəti, yaşam səviyyəsi, ortaq dəyərlər, ən əsası isə müxtəlif
səbəblərdən Türkiyəyə pənah gətirmiş azərbaycanlıların – “bir ovuc torpağa həsrət qalan” həmvətənlərimizin
həyatı və düşüncələri roman üçün xeyli material vermişdi. Romanın adını Abdullazadənin bütün tədqiqatçıları
çəksələr də, A.Məmmədova aid “Bir ovuc torpağın istisi” məqalə-resenziya üzərində dayanmağı lazım bilirik.
1983-cü ilə aid həmin yazıda romanın bədii məziyyətlərindən bəhs edilməklə bərabər, sosialist mövqeyindən
bir sıra fikirlər də səslənir. Hətta deyərdik ki, məqalədə romanın əsas qayəsinin sanki “kapitalizmin “işgüzar”
dünyasının ziddiyyətləri və sadə zəhmətkeşlərin acınacaqlı taleyi”nin əksi olması ilə bağlı fikirləri
səsləndirməklə romanın ideyası təhrif olunur. (Məmmədov, 1983) Təbii ki, bu da dövrün tələbi idi. Bütün
yaradıcılığı boyunca kommunizmə, qırmızı bayraqlar və kommunist liderlərinə heç bir şeir həsr etməyən,
prof. B.Əhmədovun dediyi kimi “bütün qəlbi ilə mayısçı olan” müəllifin qayəsi isə bu deyildi. Romanda
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi və digər hadisələrdən sonra Vətəndən getməyə məcbur olan bir
neçə mühacir nəslinin təsviri Sovet ideologiyasına qarşı bir çıxış idi. Heç şübhəsiz, Arif Abdullazadə romanda
İbrahim bəy, Valeh, İsmət bəy kimi azərbaycanlılarla yanaşı, repressiyanın soyuq əlindən qaçan tatar Cəlal
bəyin obrazını yaratmaqla faciənin miqyasının böyüklüyünü göstərməyə çalışmışdır.
İsmət bəyi tale türk-sovet müəssisəsinə tərcüməçi olaraq gətirib çıxarmaqla həmvətənləri ilə qarşılaşdırır,
illərlə içini didən nisgil, həsrət daha da qübarlanır. O romanda 50 yaşında bir adam kimi təsvir olunsa da,
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həyatının müxtəlif məqamları ilə bağlı xatirələrində dönə-dönə vətənə qayıdır. Romanda bir neçə dəfə “Hər
səhər dünya yenidən qurulur. Hər sabah yeni bir başlanğıcdır” fikri səslənir. “Ömründəki belə başlanğıcları
saymağa başladı: uşaqlıq – bir, Bakı həyatı – iki, dava – üç, Ukraynadakı düşərgə - dörd, Avstriyadakı – beş,
İstanbul – altı, Ankara – yeddi, Mersin – səkkiz, Bursa qalası – doqquz, toxucu fabriki – on, Seydişehir – on
bir, nəhayət, Bandırma – on iki. On iki həyat...” (Abdullazadə, 1982) Öz həyatı haqqında roman yazmağı
düşünən, ona ad fikirləşən (“Yoxa çıxmış ömür”) İsmət bəy bir səhər o romanı yazmağa macal tapmadan bu
dünyadan köçüb gedir. Çünki “Təkliyə ancaq insan dözə bilər” (Abdullazadə, 1982) Təklik isə bütün “on iki
həyatı” boyunca İsmətin ruh halı idi.
Romanın qələmə alındığı vaxtda Türkiyəyə “yaxın, uzaq” diyar idi və müəllifin canlı müşahidələri əsasında
Türkiyə həyat tərzi, oradakı ictimai-siyasi hadisələr, mədəniyyət, yəni bir çox şeylər Azərbaycan oxucusu
tərəfindən maraqla qarşılanmışdı. Düşünürük ki, elə bu səbəbdən də, roman haqqında mətbuatda və ədəbi
tənqiddə ciddi tənqidi fikirlər səslənməmiş və əsasən “nəzərdən qaçılmışdı”.
Müəllifin növbəti romanları çox qısa zaman kəsiyində ərsəyə gətirdiyi, 1986-cı ildə bir kitab halında çap
olunan “Duyum” (1982) və “İşıq zolağı” (1983) əsərləridir. (Abdullazadə, 1986) Zamanına görə psixoloji
nəsrin samballı nümunələri olan bu əsərlərdə də diqqətimizi tənha, ziyalı qəhrəmanın taleyi çəkir. Hər iki
romanda qəhrəmanların həyatlarının müxtəlif mərhələləri, fərqli insanlarla ünsiyyətdən yaranan təəssüratların
təsviri vasitəsilə müəllif zəmanəsinə, insan taleyinə münasibətini əks etdirir.
“Duyum” Arif Abdullazadənin romanları içərisində daha çox tədqiqata cəlb olunmuş əsərdir. Həmin
araşdırmalar içərisində Prof V.Yusiflinin “Döngələr, dayanacaqlar” məqalə-resenziyası (Yusifli, 1987) və
H.Nəsibovanın “1970-1980-ci illər Azərbaycan romanında insan və cəmiyyət”(Nəsibova, 2016) məqaləsi
xüsusilə diqqət çəkir.
“Duyum” romanı adsız qəhrəmanın 4 gecəsi, 4 yuxusu və 4 günü şəklində qurulsa da, bütün roman sadəcə
həmin zaman kəsiyi ilə məhdudlaşmır, qəhrəman uşaqlığından başlamış, hadisələrin baş verdiyi zamanadək
yaşadıqlarını, duyğularını xatırlayır, yuxusunda Səsə danışır. Qəhrəmanın uşaqlığı təqribən əvvəlki romanı
xatırladır, soyuqqanlı ata, valideyn itkisi, övlad həsrəti, Bakıda tələbəlik illəri, gənclik sevgisi və s. arasında
oxşarlıq və avtobioqrafik məqamlar oxucunun diqqətindən yayınmır. Romanda Akademiyada elmi fəaliyyətə
qatılan bir ziyalının elm mühiti, oradakı qeyri-peşəkar durum, teatrda baş verənlər və s. barədə dərin
müşahidələrə söykənən fikirlər yer almaqdadır. Düşünürük ki, qəhrəmanın teatrda oynadığı ilk rolun məhz
Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” faciəsindəki İsgəndər olaraq seçilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki
qəhrəman sonrakı həyatında elə İsgəndər kimi tək, anlaşılmaz, qəribə olaraq qalır.
Romanda diqqəti cəlb edən qəhrəmanın xüsusi fəhm və daxili duyum – intuisiya ilə bəzi şeyləri baş vermədən
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öncə hiss etməsidir ki, bu xüsusi qabiliyyətinə görə də məhz başqa planetdən gələn Səslə əlaqə yarada bilir.
Doğrudur, bəzi məqamlarda qəhrəmanın Səslə dialoqu süni, quru, hardasa obrazlılıqdan uzaq verilmişdir,
xüsusilə, Səsin insan kimi düşünməsi, müəyyən hisslərinin insanları xatırlatması inandırıcı səslənmir. Diqqət
çəkən məqamlardan biri həmin dialoqlardan birində insan nəslinin nə vaxtsa başqa planetdən gəlməsi və ya
gətirilməsi barədə fikirlərin (Abdullazadə, 1986) səslənməsidir ki, bu fikir əsasında daha sonra A.Abdullazadə
“Sınaq kürəsi” adlı digər bir romanını yazmışdır (Abdullazadə, 2000).
Əslində romanda baş verən bütün hadisələr, qəhrəmanın fərqli situasiyalarda fərqli adamlarla, hətta Səslə də
danışdıqları onun təkliyinin sərhədlərini göstərmək üçün fon rolunu oynayır, çünki müəllifə görə, insan nə
qədər insanla ünsiyyətdə olursa, içindəki tənhalıq bir az da dərinləşir. Həyatı həyat kimi yaşamaq, hamı kimi
olmamaq, adətlərə, cəmiyyət tərəfindən qoyulan qaydalara kor-koranə tabe olmamaq qəhrəmanın
düşüncələrini həmişə məşğul edir: “Özün öz diri gözlərinlə, öz əllərinlə qapısını açıb qarşılamadığın səhər
sənin deyil” (Abdullazadə, 1986) Digər bir məqamda dostu, iş yoldaşı Eminin intihar xəbərini alarkən qəbul
olunmuş saxta əxlaq normalarına etiraz etməyin ən bariz nümunəsi kimi intihardan söz açır: “...çoxları bu
həyatı daha çox, hamıdan çox sevdikləri və ondan daha çox şey umduqları üçün intihar etmişlər – ya bütöv
həyat, ya da heç nə...Bəlkə iradəsi zəifləmişdi Eminin? Yalnız iradəsizlər intihar edə bilər. Bu da yalandır,
kökündən yalandır – intihar iradənin zirvəsidir! Həyatdan öz xoşunla ayrılmaq üçün necə də güclü iradə
lazımdır insanda!” (Abdullazadə, 1986)
İlk səhifələrindən “Tənhalar o kəslərdir ki, onların öz-özüylə danışmağa sözləri yoxdur” (Abdullazadə, 1986)
fikri səslənən “İşıq zolağı” romanında iki xətt diqqətimizi çəkir. Bunradan biri dostları tərəfindən qəribəliyi və
tənhalığa meylinə görə Robinzon ləqəbi ilə çağırılan qəhrəmanın xəttidir ki, onun monoton yaşam tərzi
haqqında belə bir fikir diqqətimizi çəkir: “Pərdəsi çoxdan salınmış, səhnəsi qaralmış, salonu boşalmış teatr
kimi. Dünənki tamaşada səsi salonu titrədən böyük bir bir sərkərdə, kral, bu gün isə teatrın kiçik bufetinin
küncündə ciblərini eşələyən aktyor kimi”. (Abdullazadə, 1986)
Əsərin digər xəttini isə Sirac və Nərgiz xətti təşkil edir. Sirac şəxsi səadətini tapmaq üçün mübarizə aparır,
cəmiyyətin əksinə gedərək “ona uyğun olmayan” Nərgizlə həyat yolunu birləşdirməkdən çəkinmir. Təbii ki,
bu, Siracın cəsarət nümayiş etdirdiyi tək məqam deyil. O, öz taleyinə boyun əyən, tək təsəllisi öz aləminə
qapılıb düşünmək və mütaliə etmək olan Robinzondan tamamilə fərqlənir. Əsərdə onların dialoqlarından
birinə baxaq:
“Robinzon düşünmədən cavab vermişdi:
- Pis adamdılar, ona görə. Pislik iliklərinə işləyib.
Sirac bir az susduqdan sonra yaşlı adamlara məxsus müdrik ahənglə etiraz etmişdi:
- Pis adam yoxdur dünyada.
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- Necə yəni, bəs...
- Bunun necəsi yoxdur ki, pis adam yoxdur dünyada, vəssalam, bədbəxt adam var” (Abdullazadə, 1986)
Dialoqdan göründüyü kimi, Robinzon qəbul olunmuş hazır etalonlarla düşünür, insanları yaxşılara və pislərə
bölür, Siraca görə isə, əgər insanın davranışında nəsə bir pis şey varsa, bu onun bədbəxt olduğuna görədir.
Çünki özü bədbəxt olanlar başqalarına xoşbəxtlik arzulamır. Bədbəxtlər yeni bədbəxtliklərin səbəbkarlarına
çevrilir. Ümumiyyətlə, prof. V.Yusiflinin də qeyd etdiyi kimi, romanların hər ikisi “psixoloji roman” olub,
birində psixoloji vasitə səs, digərində isə işıq zolağıdır. (Yusifli, 1987)
Yazıçının 1984-1986-cı illərdə qələmə aldığı “Sınaq kürəsi” romanı müəllifin izahına görə, uzun müddət
nəşriyyatların diqqətini cəlb etməmiş, əsərdə səsləndirilən fikirlər redaktorlar tərəfindən birmənalı
qarşılanmamışdır. Bu səbəbdən də roman yalnız 2000-ci ildə “Azərbaycan” jurnalında işıq üzü görmüşdür.
Qeyd edək ki, “Sınaq kürəsi” romanı müəllifin kitab halında çap olunmayan yeganə və tədqiqatçıların ən az
müraciət etdiyi əsəridir. “Azərbaycan” jurnalında romanın ilk hissələri çap olunarkən verilmiş “Müəllifdən”
hissəsində oxuyuruq: “Oxucuların müzakirəsinə təqdim edilən bu roman 1984-86-cı illərdə qələmə alınıb.
Burada müzakirə sözünü mən təsadüfən işlətmirəm. Çünki janr baxımından ənənəvi roman kanonları
qəliblərinə o qədər də uyuşmayan bu əsərdə bir neçə ədəbi meyil və formaların müəyyən elementləri yanaşı
şəkildə təzahür olunur”. (Abdullazadə, 2000) Həqiqətən də, əsrlə tanış olduqda elmi-bədii fantastika, psixoloji
roman kimi bir neçə roman tipinin təzahürlərinə rast gəlirik. Eyni zamanda, Sınaq kürəsinin əhalisinin
məskunlaşması, zaman-zaman daha təkmil həyat tərzinə nail olması, çoxsaylı savaşlar, hakimiyyət iddiaları,
dinlərə və fəlsəfəyə münasibət və zamanla kürə sakinlərinin yarılarını axtarmaq uğrunda çabalarının
tükənməsi, tənhalaşma kimi məsələlər sanki Yer kürəsində bəşəriyyətin keçdiyi “təkamül” prosesini
xatırladır. Bu romanda Səs yenə qarşımıza çıxır, lakin artıq fərqli şəkildə və tək yox. Diqqət çəkən
məqamlardan biri də küləkdən doğulan səslərdir ki, sanki dini ədəbiyyatda Adəmə verilən nəfəsi, ruhu
yadımıza salır. Ümumiyyətlə, roman müəllifin də qeyd etdiyi kimi, olduqca mürəkkəb struktura və məzmuna
malikdir. Min illər ərzində səslərin eksperimentləri nəticəsində formalaşmış Sınaq kürəsinin məhv olma
səbəbi isə tənhalaşmadır. Əvvəlki romanda qeyd etdiyimiz kimi, xoşbəxt olmayan, öz içinə qapanıb tənha
qalanların nifrəti günü-gündən artır və Sınaq kürsəi məhv olur. Roman bu fikirlərlə tamamlanır: “Və yenicə
partlayıb son zərrələri kainatın boşluqlarına səpələnən Sınaq kürəsi özünün şüurlu-şüursuz canlıları,
məskənləri, topluları, kəşfləri, ixtiraları, tapıntıları, tarixi və bu tarixin yollarında səpələnmiş ömür taleləri,
insan, heyvan, təbiət adları, uğurları, uğursuzluqları, sevgiləri, həsrətləri, sevincləri, qüssələri...ilə necə də
bizim ana yer kürrəmizə bənzəyirdi...” (Abdullazadə, 2000) Deməli, müəllif Yer kürəsini də məhvə aparacaq
tək şeyin tənhalaşma, yadlaşma olduğuna əmindir.
A.Abdullazadənin son romanı “Qanlı yaddaş” ilk variantda “Azərbaycan” jurnalında hissələrlə 1992-ci ildə
çap olunmuş (Abdullazadə, 1992), müəllifin vəfatından sonra 2010-cu ildə ayrıca kitab halında yenidən
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oxucuların ixtiyarına verilmişdir (Abdullazadə, 2010). Romanın yazıldığı vaxtda faciə hələ yeni idi və
Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsi hələ tam olaraq tamamlanmamışdı. Ümumiyyətlə, bu mövzulara
Azərbaycan nəsrində ilk müraciət olunmuş əsərlərdən biridir.
Roman özlüyündə müəllifin əvvəlki romanlarında ötəri, epizodik halda müraciət etdiyi bütün mövzuların küll
halında əks olunduğu əsərdir. Əsərdə Qarbağ hadisələri, həmvətənlərimizin dədə-baba yurdları olan Qərbi
Azərbaycan torpaqlarından qovulması, Meydan hərəkatı, müstəqillik uğrunda mübarizə, qanlı 20 Yanvar
hadisəsilərinə yer verilmişdir. Məlumdur ki, ədəbiyyatımızda sonuncu hadisələrin əks olunduğu xeyli sayda
bədii əsər yazılmışdır, A.Abdullazadənin romanını həmin əsərlərdən fərqləndirən burada hadisələrin birbaşa
təsvirindən daha çox, həmin qanlı hadisələr üçün zəmin olan tarixi hadisələr, tarixin saxtalaşdırılması və s.
məsələlərə önəm verilməsidir. Romanın qəhərəmanı Adilə (və təbii ki, yazıçıya da) elə gəlir ki, baş verən hər
bir bəla və müsibətin kökündə illərlə düşünülmüş şəkildə tarixin saxtalaşdırılması durur, milli kimliyin təsdiqi
meydanlara çıxmaqla bərabər, gerçək tarixin yazılması ilə mümkün ola bilər. Çünki əsərdəki Adil obrazı əsil
ziyalı kimi faciəni çox-çox əvvəlcədən duya bilən, lakin ətrafdakıların nadanlığı ucbatından səsini kimsələrə
çatdıran bilməyən tənha qəhrəmandır.
Adil (hardasa müəllifin özü) vətənini, millətini, onun tarixini sözün həqiqi mənasında sevən bir alimdir.
Hamıya öz rəftarı ilə qəribə görünən bu “əhlikef” adam çiyinlərində bir millətin dərdini gəzdirən bir ziyalıdır.
Onun ətrafında olan Səfər, Dəmir, Qorxmaz, Əsgər və başqaları isə böyük bir elmi müəssisədə çalışsalar da,
əsil ziyalı keyfiyyətlərindən məhrumdurlar. Onlar nə millət dərdi, nə xalq dərdi çəkirlər, əksinə Adilin
tariximizlə bağlı üzə çıxarmaq istədiyi faktlara nəinki inanmır, hətta ona “başını salamat saxlamaq üçün
susmağı” məsləhət bilirlər. Özünə həmfikir tapmayan Adil tənhalıqdan əziyyət çəkir. O, klassik
ədəbiyyatımızdakı Əsgər, Fəxrəddin, Kefli İskəndər, Məcnun kimi ideyaları baxımından öz zəmanəsinə
sığmayan, zamanın fövqündə dayanan, bu üzdən də ətrafdakıların gözündə “qəribələşən” insandır. Yazıçı
dəfələrlə qeyd edir ki, həyatının əsas işini – xalqımızın tarixi ilə bağlı yazdığı son dərəcə dəyərli kitabını
ərsəyə gətirmək üçün keçmiş İttifaqın müxtəlif yerlərindəki arxivlərə, kitabxanalara olan ezamiyyələrini
nədənsə ətrafdakılar “Adilin kef üçün növbəti səfəri” kimi qiymətləndirirlər. Onu dünyanın ən qayğısız adamı
hesab edənlərdən fərqli olaraq, Adilin dilindən verilmiş hissələrdə necə tənha olduğu göstərilir, şəxsi planda
olan uğursuzluqlar isə əsla onu yolundan döndərmir, amalı, əqidəsi yolunda inamı və əzmini sarsıtmır.
Romanın maraqlı cəhətlərindən biri əsərdə təhkiyənin bir nəfərin dilindən yox, müəlliflə bərabər Adil, Dəmir
və Səfərin dilindən paralel olaraq verilməsidir. Eyni hadisə haqqında onların hər birinin fərdi münasibəti
romanı bir az da maraqlı edir. Müəllif müxtəlif məqamlarda qanlı faciənin qalan vaxtı qeyd etməklə oxucuya
sanki xəbərdarlıq edir, millətin ziyalısının faciəni əvvəlcədən necə duyduğunu göstərməyə çalışır. Əsər
ümumən vətənpərvərlik ruhunun çatdırılması baxımından yetərincə maraqlı bir romandır və gələcəkdə tədris
proqramlarına onun daxil edilməsi arzuolunandır.
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A.Abdullazdənin romanlarında tez-tez onun poeziyası üçün xarakterik olan lirik-psixoloji məqamlar yer
almaqdadır. Məs, “Bu tərddüdlər, fikir qarışıqlığı içində bir də gözünü açıb gördü ki, yenidən yay gəlib, lakin
nədənsə günlər ikiqat uzanmayıb, gecələr ikiqat qısalmayıb, dünya ikiqat isinməyib, ayılar hələ yuxudan
oyanmayıb. Uzun gündüzlər, qısa gecələr, yuxusuz aylar axtarmaq niyyətiylə məzuniyyətə çıxdı”
(Abdullazadə, 1986). Belə faktların sayını xeyli artırmaq mümkündür.
Beləliklə, “Arif Abdullazadənin roman yaradıcılığı” mövzusu üzərində tədiqiqat zamanı gəldiyimiz qənaəti
qısaca belə ifadə etmək mümkündür:
✓ Abdullazadənin romanları 80-90-cı illərində Azərbaycan romanının ümumi inkişaf qanunauyğunluqları
ilə səsləşir;
✓ Romanlarda insan və cəmiyyət, insanın varlığı və mövcudluğu, əqidə və məqsəd, vətənə bağlılıq, milli
kimlik, azadlıq uğrunda mübarizə kimi məsələlərə yer ayrılsa da, ana xətti insanın təkliyi təşkil edir;
✓ Yazıçının romanları üçün seçdiyi əsas qəhrəmanların hamısı üçün ümumi, ortaq xarakter cəhətlər
seçilmişdir;
✓ Romanlardakı ziyalı mühiti, elm adamının taleyi, qəhrəmanın tənha yaşam tərzi və bir çox başqa
məsələlərlə müəllifin bioqrafiyası ilə xeyli səsləşmələr yer almaqdadır;
✓ Romanların hamısı üçün dərin psixologizm xarakterikdir;
✓ Romanlarda polifonizmə yer verilmişdir;
✓ “Qanlı yaddaş” romanı ədəbiyyatımızda 20 yanvar hadisələrinin ilk təsvir olunduğu nəsr
nümunələrindəndir;
✓ Bir sıra hallarda Abdullazadə poeziyasının xüsusiyyətləri nəsrə də sirayət etmiş, lirik-psixoloji
məqamlarda şairin poeziyasının ruhu duyulmaqdadır və s.
Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, A.Abdullazadənin romanları haqqında mövcud araşdırmalar onların
mövzu və janr rəngarəngliyi baxımından geniş təhlili üçün yetərli deyil və gələcəkdə aparılacaq araşdırmalar
onların bir sistem şəklində tədqiqinə yardım edəcəkdir.
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İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE BİÇİM GRAMERİ YÖNTEMİYLE
SELÇUKLU GEOMETRİK ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN PROJE YAKLAŞIMI
Rabia KÖSE DOĞAN
Selcuk University, Faculty of Architecture and Design, Department of Interior Architecture
ORCID: 0000-0002-2973-7087

ÖZET
Tasarım eğitiminde proje dersleri eğitimin odak noktasını oluşturmaktadır. İç Mimarlık eğitiminde iç mimari
proje, stüdyo, atölye eğitimlerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kural tabanlı bir tasarım yöntemi olan
biçim grameri tasarım eğitiminde kullanılan yöntemler arasındadır. Biçim gramerleri yardımı ile bir tasarım
dilini çözümlemek ve/veya aynı dilden yeni tasarımlar türetmek mümkündür. 1970’li yıllarda tanımlanan
biçim grameri yöntemi, 1980’li yıllardan sonra tasarım eğitiminde geniş bir alana yayılmıştır. Çalışmanın
amacı; biçim grameri yöntemi ile iç mimari proje çalışmalarının gelişimini anlatmaktır. Çalışma kapsamında
biçim grameri yöntemi ile iç mimari proje aşamaları Selçuklu Geometrik Örüntüleri üzerinden incelenecektir.
Bu bağlamda, Selçuklu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü İç Mimari Proje-7 stüdyo dersi kapsamında;
Selçuklu Geometrik Örüntüleri üzerinden üretilen iç mimari proje çalışmaları ele alınacaktır. Proje çalışmaları
dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada kuramsal bilgilerin aktarılması, ikinci aşamada tasarım probleminin
verilmesi, üçüncü aşamada tasarım probleminin çözülmesi, son aşamada ise sonuç ve değerlendirme kısmı yer
almaktadır. Konya’da bulunan ve Selçuklu dönemi eserleri olan Karatay Medresesi, İnce Minare Medresesi,
Sırçalı Medrese, Sahip Ata Camisi ve Alaaddin Camisi’nde bulunan geometrik örüntülerin analizlenmesi
sonucu seçilen örüntülerin çözümlenmesi ve yeniden türetilmesi ile proje çalışmaları yürütülmüştür. Proje
konusu ‘’Selçuklu Medeniyet Müzesi’’ olarak belirlenmiştir. Normal öğretim ve ikinci öğretim
öğrencilerinden toplam 73 öğrenci ile proje çalışması gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak; biçim grameri yöntemiyle yürütülen proje çalışmaları öğrencilerin Selçuklu dönemine ait
eserleri daha yakından tanımalarını sağlarken, örüntüler üzerinden çözümleme ve türetilme tekniği ile özgün
biçimler üretilerek yeni bir tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Sonuç ürünü olan iç mimari proje çalışmalarında
iki boyutlu yüzey tasarımları ile üç boyutlu hacimler, donatılar ve mekan çözümlemeleri elde edilmiştir. Proje
çalışmaları iç mimari proje, stüdyo, atölye eğitimlerine örnek oluşturacak düzeydedir.
Anahtar Kelimeler: Biçim Grameri, İç Mimarlık, Proje, Eğitim, Yöntem.
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PROJECT APPROACH OVER SELJUK GEOMETRIC PATTERNS WITH THE METHOD OF
SHAPE GRAMMAR IN INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION
ABSTRACT
Project courses in design education form the focal point of education. In Interior Architecture education,
different methods are used in the interior design project, studio and workshop training. Shape grammar, a
rule-based design method, is also among the methods used in design education. It is possible to analyse a
design language and/or derive new designs from the same language via shape grammar. The shape grammar
method, defined in the 1970s, has spread to a wide area in design education after the 1980s. The study aims to
explain the development stages of the interior design project work with the shape grammar method. Within
the scope of the study, the interior design project stages will be examined through the Seljuk Geometric
Patterns with the shape grammar method.
In this context, interior architecture project studies produced on Seljuk Geometric Patterns will be discussed
within the scope of the Interior Architecture Project-7 studio course of the Department of Interior Architecture
Selçuklu University. Project studies consist of four stages: transferring theoretical information in the first
stage, giving the design problem in the second stage, solving the design problem in the third stage, and the
conclusion and evaluation part in the last stage. Project studies were carried out by analysing and reproducing
the patterns chosen as a result of the analysis of the geometric patterns found in the Karatay Madrasa, İnce
Minaret Madrasa, Sırçalı Madrasa, Sahip Ata Mosque and Alaaddin Mosque, which are the works of the
Seljuk period in Konya. The subject of the project was determined as "Seljuk Civilization Museum". Project
work was carried out with a total of 73 students from normal education and secondary education.
As a result, while the project studies conducted with the shape grammar method enable the students to get to
know the works of the Seljuk period more closely, a new design method has been developed by producing
original forms with the technique of analysis and derivation over patterns. Two-dimensional surface designs
and three-dimensional volumes, reinforcements and space analyses were obtained in interior architectural
project studies. Project studies are at a level that will set an example for interior design projects, studio and
workshop trainings.
Key Words: Shape Grammar, Interior Architecture, Project, Education, Method.
1.INTRODUCTION
The focal point of interior design education is constituted by project studios. Developments depending on the
time and technology are rapidly altering the design approach in studios. Developing methods with computerwww.isarconference.org
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aided designs, thematic and conceptual project solutions offer various approaches to design problems.
The project studio forms the basis of vocational training. In studio education, based on problem-solving and
discovery, it is essential to create a constant experimental environment with the participation of all
stakeholders and to integrate the knowledge and skills acquired from project studios and other courses in the
stages of reaching, transforming knowledge and transferring data to design (Cordan and Görgül, Çinçik,
Numan, 2012). According to Schön, what privatizes and privileges the education of architecture and interior
design is the learning process in the studio (Schön, 1985). According to the definition of Yürekli, the design
studio is considered the most important part of architectural education in terms of time and impact. The logic
of design begins to take shape in this course, and the work done in the design studio is to assess the design
rather than teach it (Yürekli, Yürekli, 2004). It is a structure that changes with the previous experiences of the
person who will make the design, the way of thinking and events, and is enriched with discussions and
interactions, as well as with all kinds of information forming at any moment (Yürekli, Yürekli, 2002). A
design studio should be an environment that allows personal experience from the beginning of the work.
It should also motivate the subjectivation of the process of addressing the design problem as well as being an
environment where concepts can be resolved and made personal in their conceptual world (Yıldırım, Güvenç,
1995).
The targeted outputs in the design studio can be listed as follows:
1. Being able to express oneself verbally, in writing and in different languages (drawing, model, graphic
expression),
2. Gain the ability to identify the problem, collect information (research), interpret (analysis), produce
solutions by using examples (synthesis), evaluate information and reinterpret (question) and design
(reproduce information) with a critical perspective,
3. Ability to concentrate on a subject, willingness and disciplined work,
4. Being able to think flexibly, looking at events and problems from a different perspective,
5. To be able to understand architectural concepts, building components, design tools,
6. Perceiving the concept of space with all its dimensions,
7. Gaining inclination to individual and group work,
8. Abstract thinking skills,
9. Detection and transmission,
10. Ability to think in two and three dimensions,
11. Being able to see the part and the whole separately and together (Dikmen, 2011).
In project studio training, to reach the outputs, there exist numerous different design methods such as 9 square
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grid method, evolutionary design method, quick sketch method, block problem method, analysis method, textform relationship method, informal education method, criticism method and metaphor method, as well as
various studio types such as horizontal, vertical studio, virtual. Within the scope of this study, the stages of
interior architectural project analysis will be explained through the shape grammar.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Shape Grammar Concept and Its Development
The shape is the order formed by the continuity of the boundaries that determine the general form of an
object. It is the layout and appearance of an object's contours (Onat, 1995). Grammar means grammatical
rules. Shape grammar, defined in the 1970s, began to be used in a wide area ranging from architectural design
to fine arts after the 1980s.
Shape grammars, a "rule-based design method", are the grammar of forms. With the help of shape grammar, it
is feasible to analyze a design language and to derive new designs from the same language. Shape grammars
use points, lines, planes and geometric bodies, the basic elements of geometry. If we call these morphemes,
the morpheme words to be used are determined, the relationships between the morphemes are created, the
rules by which they will come together are determined, and a starting word is selected. Transformers such as
reflection, shift, rotation, sizing or operations such as addition and subtraction are used in the design.
In the article published by George Stiny and Jim Gips in 1972, there were efforts to develop an original
language for painting and sculpture, branches of fine arts (Stiny, Gips 1972). With the doctoral theses
published by the duo in 1975, the infrastructure of morphology developed.
Shape grammars are divided into formal shape grammars and informal shape grammars (D'souza, 2002).
Çolakoğlu, on the other hand, classifies morphemes under three headings: Analytical grammars, hybrid
grammars, and original grammars (Çolakoğlu, 2005). In addition, Knight defines complex grammars and
color grammars in the studies (Knight, 1981).
A shape grammar is a set of form rules in which rules are applied step-by-step to build a design language or
set. The biggest feature of form grammars, and their difference from other generative designs, is that they
work with shapes and forms, not abstract symbols or letters, which is very important for the visualization of
the design. It is also critical in terms of examining and deciphering previously made designs (Torus, 2005).
2.2. Anatolian Seljuk Architecture and Geometric Patterns
The Anatolian Seljuk State ruled from the 11th to the 13th centuries. From 1097 to 1277 during the Seljuk
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period, the city of Konya served as the capital for 180 years. During this period, many works such as
madrasah, mosque, hospital, soup kitchen, inn, caravanserai, castle, city wall, palace, mansion, bath, fountain,
bridge were built in Konya. In Seljuk architecture, ornamentation was at a high level. Decorations are grouped
under three main headings: Herbal ornaments, geometric patterns and the art of writing (calligraphy).
Geometric schemes are essential in all three ornament types, and the aesthetics of ornaments are based on
geometry. Fiction is made with geometric shapes such as circle, polygon, square, rectangle, triangle. All of
the surfaces are filled, open and endless arrangements have been made instead of closed arrangements on
filled surfaces, an intricate decoration order has been developed (Mülayim, 1982). Yıldız Demiriz evaluates
geometric patterns under three main headings: infinite patterns (regular polygons, multiple stars), borders
(linear crosses, zigzags, meanders), medallions (closed geometry of an infinite whole) (Demiriz, 1979).
On the other hand, Selçuk Mülayim deals with geometric patterns in two main groups: compositions
developed from line systems (borders) and closed shape transitions. (Endless patterns, multiple stars, and
regular polygons) (Mülayim, 1982). He explains that patterns are formed by the combination of broken lines,
straight lines, closed and open shapes, stars, polygons and other forms. Names are given to motifs such as
arrowhead-goose foot, meander, sunflower, baklava, swastika, flat hexagon, geometric rosette, pentagon,
octagon. These forms are combined in the form of intersection, crossing, skipping, slipping, as in form
grammars.
Çolakoğlu, on the other hand, made a rule-based analysis of an existing geometric motif.
Rule 1: B (0,0) The starting (reference) point is determined.
Rule 2: B (0,0) The derivation points of the starting (reference) point are determined.
Rule 3: B (0,0) According to the starting (reference) point, parameters are defined according to their
derivation points.
Rule 4: The format is copied by rotating it at an angle of 60 degrees around the starting point B (0,0). The
pattern is completed by rotating 360 degrees around the reference point.
In Broug's work, the aim is to acquire the points that will form the design, provided that the hexagon drawn
inside the outer circle is divided into equal parts in the first step and two equilateral triangles are drawn from
its corners. After these points are drawn in such a way that they form parallelism with each other, the lines
inside are deleted and the pattern unit is formed (Broug, 2011). In geometric patterns, different patterns of
similar nature form a continuous network that interlocks or extends from lines radiating from many centers.
The most commonly used patterns are those formed by dividing a circle into six, eight and five. Apart from
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these, there are also seven, nine, eleven, twelve and twenty-four-pointed stars. It is predicted that the golden
ratio is used in combinations (Burckhardt, 2005).
It is created regarding 17 different symmetry axes (Enveroğlu, 2014). It is about the rule-based derivation of
star motif patterns in a computer environment by Craig S. Kaplan at Washington University in 2003. Pattern
generation in the study is done by placing the star motifs, defined as rosettes, on the planes created by
breaking them into various geometries. In the pattern alternative, a pattern is formed by placing star motifs
inside these octagons in the plane that is divided into octagons. Then, the star motifs placed in the octagons
were extended and intersected, and after this intersection was made, the auxiliary lines on the plane where the
octagons were drawn were deleted and the pattern was completed. Different patterns were reached by
deriving the differentiated star motifs in the study with the same method.

Figure 1. Example of Seljuk Period Geometric Pattern

3. RESEARCH
3.1. Interior Architectural Project Analysis with Shape Grammar Method from Seljuk Geometric
Patterns
Studies carried out with the form grammar method are spread over a wide area from architecture to art. It is
set forth that the creation of the interior architectural project model in the studio environment, from the Seljuk
Geometric Patterns, which are in endless variety, with the shape grammar method, will be a new model for
the design methods. The study aims to develop an interior architectural project model with the form grammar
method.
In this context, within the scope of the Interior Architecture Project-7 course of the Department of Interior
Architecture of Selçuklu University, the subject of the interior architectural project of the "Seljuk Civilization
Museum" was analyzed by the Method of Shape Grammar of the Seljuk Geometric Patterns. In the project
course, a 16-week project study was conducted with 73 students. The project work consists of four stages.
Stage 1 (Transferring Theoretical Information): In the first stage, information was given about the general
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characteristics of Seljuk architecture and its works. Analysis and derivation of Seljuk geometric patterns were
presented. The patterns were analyzed on the current building and space examples. The project work was
carried out on the patterns of Karatay Madrasa, İnce Minare Madrasa, Sırçalı Madrasa, Owner Ata Mosque
and Alaaddin Mosque, which are five selected Seljuk works.
Stage 2 (Definition of Design Problem): Information was given about shape grammar, and patterns were
analyzed. The spatial design problem was determined, a field study was accomplished. The building, a
museum/art gallery in the Zindankale region of the city center of Konya, was considered as the study area.
The building, which was formed as a result of the discovery of the castle walls of the Seljuk period during the
construction of the multi-story car park in 2007, was used as the "Seljuk Civilization Museum" within the
scope of the project course. The building, consisting of the ground floor, first floor and second basement
floor, is still not open for use. A technical visit was organized to the working area, an on-site inspection was
carried out with the participation of the officials from the metropolitan municipality and the problems of the
place were specified.
Stage 3 (Solving the Design Problem) Stain studies, function diagrams, sketch studies were prepared. Along
with the design phase, technical drawings, 1/50 scale, 1/20 scale plans, sections, views and 3D models were
drawn and model work was done. Corporate identity studies were prepared for the museum, prototype product
designs were made. At this stage, new patterns were created by rule-based analysis of a geometric motif
defined by Çolakoğlu. These patterns followed four rules.
Rule 1: The first rule in extracting the shape rules of the pattern is to determine the B (0,0) point, which is
determined as the starting point by the analysis method, on the pattern.
Rule 2: The second form rule of the pattern example, B (0,0) is the derivation rule of the starting (reference)
point. In the pattern, the derivation lines other than point B (0,0) are determined and the mirroring method is
applied. The closest distance values of these points to the origin (reference) point B (0,0) in terms of
horizontal, vertical and angle give the derivation rule of the point in the pattern.
Rule 3: The specified starting form is defined parametrically concerning the starting (reference) point B (0,0).
This definition was made over two parameters. The first parameter is the closest distance to point B (0,0) of
the three points (end and corner points) of the initial shape. The second parameter is the angle value made by
these points with the horizontal axis passing through the B (0,0) origin (reference) point.
Rule 4: The last rule in the grammar of the pattern is the derivation rule of the defined initial form. In the
pattern example, the derivation rule for the initial shape is to copy the shape around point B (0,0) by rotating
it at an angle of 120 degrees. The rule is applied to the newly formed form until it completes 360 degrees
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around the reference point.
As a result of this phase, new patterns were formed with the shape grammar method and gave direction to the
design of interior architectural project studies. The new patterns obtained were transformed into twodimensional and three-dimensional volumes for surface coatings, reinforcement designs, and spatial analysis.
As a result, 73 different project studies were created.

Figure 2. Generating Geometric Patterns with Shape Grammar

Stage 4 (Result and Evaluation). Stage 4 (Result and Evaluation). 73 interior architectural project studies,
which were obtained from the Seljuk geometric patterns by the shape grammar method, were completed.
Project studies and prototype products were exhibited in an exhibition with wide participation in the Selcuk
University exhibition hall. At the end of the Interior Architecture Project-7 study, it was determined that the
students went beyond the familiar approaches in design, gained the ability to think abstractly, produced
solutions to the design problem with a flexible perspective, reached from the part to the whole and from the
whole to the part, as well as the original design approach in the two-dimensional and three-dimensional
volumes they designed was achieved.

Figure 3. Interior Architecture Project-7 Study Designed with Shape Grammar (Esra Altıparmak)
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4. CONCLUSION AND EVALUATION
It is known that the shape grammar method, first defined by Stiny and Gips in 1972, has an impact on a wide
area ranging from architecture, landscape, furniture and art. In this study, the form grammar method was
discussed within the scope of the interior design project. Two-dimensional and three-dimensional volumes
(such as fittings, ceiling, wall, surface coatings, lighting elements) of the interior arrangement were designed
uniquely by deriving new rule-based patterns from the selected geometric patterns.
The achievements of the interior architectural project studies, which were obtained through the shape
grammar from the geometric patterns in the architectural works of the Anatolian Seljuk period, were
evaluated as follows:
1. To learn the architectural features and geometric patterns of the works belonging to the Seljuk period by
researching,
2. Establishing a link between the past and the future while students learn to protect the cultural heritage of
the city,
3. Creating original forms and shapes in interior design project studies with the shape grammar method and
creating a new design method,
4. Conversion of two-dimensional surface designs into three-dimensional volumes,
5. Developing building material forms for ceiling, wall and floor surfaces and designing wallpaper, ceramic
tiles, lighting elements,
6. Making reinforcement designs depending on the pattern,
7. Demonstrating a holistic approach with corporate identity studies,
8. Including the prototype product design in the project solution,
9. Being a solution partner for the use of the building that functions as a museum/art gallery, which is not
open to use in the city,
10. Contributing to the works by informing the competent authorities about the building, which has the
function of a museum/art gallery that is not open to use.
The shape grammar method, one of the Seljuk geometric patterns, is at a level that can set an example for
design educators, students and designers with its interior design project analysis, internalization of knowledge
and expression process of design.
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Figure 4. Interior Architecture Project-7 Model Studies
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ÖZET
Ait oldukları dönemin toplumsal yaşantısı ve o toplumların kültürel düzeyleri hakkında birçok bilgiyi açığa
çıkartan mitolojiler, konu alınan olayların gerçekliği hususunda kesin bir yargıya varmanın mümkün olmadığı
yazılı ve sözlü eserler bütünü olarak bilinmektedir. Mitolojilerde işlenen olaylar tamamıyla gerçeküstü olarak
kabul edilse dahi geçmişte yaşamış toplumların kültürel ve sosyolojik yapıları hakkında bilgi verici özelliği
ile birçok disiplin tarafından ilgi çekici bulunmuştur. Mitoloji denildiği zaman akla gelen başlıca
mitolojilerden olan Yunan Mitolojisi’nin ana karakterlerinden Oniki Olymposlular’ın kültürler üzerinde
yarattığı etkiler ve karakterlerin somut veya soyut eserlerle betimlenmesi, bu karakterlere yüklenen anlamın
irdelenmesi ihtiyacını da doğurmuştur. Bu bağlamda çalışma kapsamında Oniki Olymposlular’dan tanrıça
Hera araştırmaya konu edilmiştir. Giriş bölümünde mitoloji ve “Tanrıların Kraliçesi”, “Tanrılar Tanrısı
Zeus’un tek meşru eşi” Hera’nın genel özelliklerine değinilmiştir. Sonraki bölümlerde sırasıyla karakteristik
özellikleri, doğumu, evliliği ve Hera’ya adanmış eserler ayrı başlıklar altında nitel araştırma yöntemlerinden
faydalanılarak işlenmiştir. Kıskançlık ve ihtiras üzerine kurulu davranışlarıyla Hera tipik bir burjuva kadınını
simgelemektedir. Güçlerini kötüye kullanmaktan kaçınmamasına rağmen kutsallığı birçok toplum tarafından
kabul görmüş evliliğin ve göklerin tanrıçası, Argos ve Samos kentlerinin koruyucusudur. Çalışma bugüne
kadar Hera hakkında yapılmış bilimsel çalışmalardan elde edilen ilgi çekici bilgilerin, bir araya getirilerek
konu hakkında yapılacak yeni araştırmalara katkı sağlama amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Oniki Olimposlu, Tanrıça, Hera
QUEEN OF THE TWELVE OLYMPIANS: HERA THE GODDESS
ABSTRACT
Mythologies, which reveals a lot of information about societies like social life of aforementioned period and
cultural levels of those societies, are known as a set of written and oral works in which it is not possible to
prove its reality. Even though the affairs in the mythology are considered completely unreal, they have been
found interesting by many branches of science with their informative feature about the cultural and
sociological structures of societies that lived in the past. Greek Mythology, one of the world-known
mythologies, is based on Twelve Olympians. The effects of the Twelve Olympians on cultures and their
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depiction in tangible or intangible works, also led to necessarry to examine them for how they being defined.
In this context, the goddess Hera from the Twelve Olympians was the subject of the study within the scope of
the study. Hera, which called "the queen of the gods" and "the only legitimate wife of Zeus", was mentioned
in the introduction part with its general features. In the following parts, the characteristics, birth, marriage and
works dedicated to Hera, discussed discussed under different headlines with using the qualitative research
methods. Hera, with her behavior based on jealousy and passion, has been symbolized as a typical bourgeois
woman. Although she does not beware from abusing her powers, she is the goddess of marriage and the sky,
whose sanctity is accepted by many societies, and the protector of the cities of Argos and Samos. The study
has emerged by compiling the information obtained from existed studies about Hera. Contributing and
facilitating new researches on related subjects is among the purposes of this study.
Keywords: Mythology, Twelve Olympians, Goddess, Hera
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ORCİD: ID/0000-0003-2066-1941,

ABSTRACT
The first place that the words Mother Goddess and Kybele bring to mind is Anatolia, the source of women
and matriarchal family society. Excavations at Çatalhöyük and Hacılar revealed that the figure of the Mother
Goddess was found in the BC. It shows that it has been since 6500-700 years. The essence of worshiping the
Mother Goddess is to be able to unite with the Mother Goddess. In Anatolia, the Mother Goddess was
worshiped long before the father god. This belief spread to Greece and therefore to Europe. This situation,
which constitutes one of the original characters of this religion in the form of Nirvana in Buddhism in the Far
East, spread from Anatolia to the eastern and western world. Kybele is the first known mother goddess,
followed by the amazons, Artemis and Aphrodite. Aphrodite, the daughter of Zeus and Oceanus' daughter
Dione, is a soft, delicate being that even mortals do not hesitate to attack. Aphrodite, like Artemis, is of
mother goddess origin. Hesiod, from Aphrodite, the goddess of love and beauty in Greek mythology, tells in
Thegonia that this goddess was born from the foamy waves of the sea. This girl, whose fragrant flowers grow
from the places she steps on, is more beautiful than all the beautiful fairy girls in the sea, even the goddesses
in Olympos. Birds dove and sparrow, flowers rose and myrtle are dedicated to the goddess. Within the scope
of the study, the cult of the mother goddess Aphrodite is explained. Within the scope of mythology, the life
story, symbols and legends of the goddess are included.
Keywords: Mitoloji, Afrodit, Tapınak, Kült.
AFRODİT KÜLTÜ VE TEMSİLİ
ÖZET
Ana Tanrıça ve Kybele sözcüklerinin ilk akla getirdiği yer, kadının ve anaerkil aile toplumunun kaynağı
Anadolu’dur. Çatalhöyük ve Hacılarda yapılan kazılar Ana Tanrıça figürünün İ.Ö. 6500-700 yıllarından beri
olduğunu göstermektedir. Ana Tanrıçaya tapınmanın özünü ana tanrıçayla birleşebilmek oluşturmaktadır.
Anadolu'da baba tanrıdan çok önce Ana Tanrıçaya tapınılmaktaydı. Bu inanç Yunanistan’a dolayısıyla
Avrupa'ya yayılmıştır. Uzak Doğuda Budizm de Nirvana şeklinde bu dinin özgün karakterlerinden birisini
oluşturan bu durum Anadolu'dan doğu ve batı dünyasına yayılmıştır. Kybele bilinen ilk ana tanrıçadır
ardından amazonlar, Artemis ve Afrodit gelmektedir. Zeus ile Okeanos’un kızı Dione’nin kızı olan Afrodit
ölümlülerin bile saldırmaktan çekinmediği yumuşak, narin bir varlıktır. Afrodit de Artemis gibi ana tanrıça
kökenlidir. Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit’ten Hesiodos, Thegonia'da bu
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tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu anlatmaktadır. Bastığı yerlerden güzel kokulu çiçekler
biten bu kız denizlerde ne kadar güzel peri kızı varsa hepsinden hatta Olympos’taki tanrıçalardan bile
güzeldir. Kuşlardan güvercin ve serçe, çiçeklerden gül ve mersin tanrıçaya adanmıştır. Çalışma kapsamında
ana tanrıça Afrodit kültü anlatılmıştır. Mitoloji kapsamında tanrıçanın hayat hikayesi, simgeleri ve
efsanelerine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mitoloji, Afrodit, Tapınak, Kült.
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ÖZET
Turizmin ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, turizmi oluşturan taraflara çok yönlü iletişim ve
pazarlama olanağını bir arada sunmaktadır. Turistlerin internet ve internet tabanlı teknolojiler sayesinde
bilgiye anında ulaşabilmeleri ve yine teknoloji tabanlı sistemlerin turistik ülke, bölge ve işletmelerin turistlere
anında ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. Ülkelerin turizm alanında rekabet avantajı elde edebilmelerinde de
etkili olan teknolojik uygulamalar, turistlerin gidecekleri yerler arasında seçim yapabilmelerini de mümkün
kılmaktadır. Görsel gerçeklik uygulamaları sayesinde turistler destinasyonları önceden görebilmektedirler ve
onların seyahat etmelerini sağlayan merak bileşenini de harekete geçirebilmektedir. 2020 ve 2021 yılı
verilerine göre dünyada en çok turist ağırlayan üç ülkenin (Fransa, İspanya ve Amerika) sanal
uygulamalardan ne derece yararlandığının belirlenmesi son derece önemlidir. Merak unsurunu etkileyen
turistik bileşenlerden müzeler, ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini sunan ve saklayan alanlardır. Dolayısıyla
en çok turist ağırlayan üç ülkedeki sanal müze uygulamaları, turistlere önden bilgiler sunabilmektedir.
Araştırmada ilgili üç ülkenin sanal müze uygulamalarının ne seviyede olduğunu belirlenmek amaçlanmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Amerika Birleşik Devletleri (254), İspanya (15) ve Fransa (7)
toplamda 276 sanal müze uygulamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak ülkelerin resmî turizm
kurumlarının internet sayfasında sanal müze bağlantılarını vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Turistlere
yönelik tanıtım ve kapsamlı enformasyon görevinin ülkelerin ulusal turizm kurumlarının görevlerinden
olduğu düşünüldüğünde, gerekli iyileştirmelerin yapılması son derece önemlidir. Ayrıca sanal müze
sayılarının daha fazla arttırılması gerektiği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon Pazarlaması, Görsel Gerçeklik, Sanal Müzeler.
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VISUAL REALITY APPLICATIONS IN DESTINATION MARKETING: AN ANALYSIS ON
VIRTUAL MUSEUMS
ABSTRACT
The rapid development of tourism and technology provides the parties that make up tourism with the
opportunity of multi-directional communication and marketing. Thanks to the internet and internet-based
technologies, tourists can access information instantly and technology-based systems contribute to the instant
access of touristic countries, regions and businesses to tourists. Technological applications which are also
effective in obtaining a competitive advantage in the field of tourism, make it possible for tourists to choose
among the places they will go. Thanks to visual reality applications, tourists can see destinations in advance
and can also activate the curiosity component that enables them to travel. According to the data of 2020 and
2021, it is extremely important to determine to what extent the three countries that host the most tourists in
the world (France, Spain and America) benefit from virtual applications. Museums, which are among the
touristic components that affect the element of curiosity, are the areas that present and store the historical and
cultural values of the countries. Therefore, virtual museum applications in the six countries that host the most
tourists can provide preliminary information to the tourists. In there search, it is aimed to determine the level
of virtual museum applications of the three countries. According to the findings obtained as a result of there
search, it was determined that the United States of America (254), Spain (15) and France (7) had a total of
276 virtual museum applications. However, it has been concluded that countries do not provide virtual
museum links on the website of official tourism institutions. Considering that the task of promotion and
comprehensive information for tourists is one of the duties of the national tourism institutions of the countries,
it is extremely important to make the necessary improvements. In addition, it is suggested that the number of
virtual museums should be increased more.
Keywords: Destination Marketing, Visual Reality, Virtual Museums.
1. GİRİŞ
Bilgi çağı, bilginin işlendiği, dijital dönüşümün yaşandığı, insanoğlunun var olduğu her alanda ayrılmaz bir
parçası olarak etkilerini artırarak sürdürmektedir. Turizmin ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişme
göstermesi, turizmi oluşturan taraflara çok yönlü iletişim ve pazarlama olanağını bir arada sunmaktadır.
Turizm sektörü ürün ve hizmetlerin oluşturulması, tutundurulması, müşteri tatminlerinin artırılması
konularında bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanma eğilimdedir. Sektörde farklılaşmak ve yenilikçi
yapıları ile rekabet avantajı sağlamak isteyen çeşitli turizm işletmeleri ve destinasyonlarda sanaldan görsel
gerçekliğe çeşitli uygulamalar görülmektedir. Sanal, artırılmış ve görsel gerçeklik çalışmaları turizm
uygulayıcılarının turistlere unutulmaz deneyimler yaşatarak turistlerin memnuniyetini artırmalarını
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sağlamaktadır (Loureiro, Guerreio, & Ali, 2020: 1). Yeni ve gelecek teknolojileri bünyesinde barındıran sanal
ortamlar; turistlerin deneyim öncesi, sırası ve sonrasındaki tutum ve davranış biçimlerini değiştirmektedir
(Lemaon & Verhoef, 2016: 89-90). Bu bağlamda yenilikçi uygulamaların teknolojik altyapı ile
bütünleştirildiği uygulamaların turizm sektöründe araştırılması, mevcut durumun çalışma kapsamında
müzeler örneği üzerinden ortaya koyulması çalışmanın önemini göstermektedir.
1.1. İlgili Alanyazın
21. yüzyılda teknoloji merkezli yaşanan gelişmeler, turizm destinasyonlarında, turizme dayalı ürünlere yeni
bir hayat vermek için yenilikçi dijital ortamlar ve yöntemler ile kendisini sergiler hale gelmiştir. Dijital çağ ile
birlikte dünya çapındaki müzeler de kayda değer, önemli bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine girmiştir.
Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik gibi uygulamalar, son yirmi yıldır turizm
destinasyonlarında, otellerde, yiyecek içecek işletmelerinde ve müzelerde gerçekleştirilmektedir (Loureiro,
Guerreio, & Ali, 2020: 1). Tüm bu gerçeklik türleri, sanal sürekliliği tamamlamakta ve önemli birer parçasını
oluşturmaktadır.
1.1.1 Sanal Gerçeklik (SG)
Gerçeklik teknolojisi, günümüzde bilişim endüstrisinde yaşanan gelişmelerle, gittikçe daha yaygın araştırma
ve uygulamalara konu olmuş ve insan deneyimlerinin bir parçası haline gelmiştir. Turistlerin seyahat, turizm
ve kültürel miras ile ilgili ürünleri deneyimleme şekillerinde de gerçeklik teknolojisi sadece varlığını
hissettirmekle kalmamış, aynı zamanda bir devrim de yaratmıştır (Carrozzino & Bergamasco, 2010: 453;
Loureiro, Guerreio, & Ali, 2020: 1). SG teknolojilerinin geçmişi yaklaşık 1800’lü yıllara, hemen hemen
fotoğrafçılığın başlangıcına kadar gitmektedir ve o dönemin fikirsel kökleri üzerine kuruludur. Sanal
gerçeklik kavramı, ilk olarak 1980'lerin ortalarında, VPL Research'ün kurucusu Jaron Lanier tarafından dile
getirilmiştir. Lanier sanal gerçeklik dediği şeyi deneyimlemek amacıyla gözlük ve eldiven gibi araçları dâhil
ederek donanımları geliştirmeye başladığında sanal gerçeklik kavramını kullanmıştır (The Franklin Institute,
2022). Genel olarak gerçeklik teknolojisi, sanal ve artırılmış gerçeklik temelinde açıklanmaya çalışılmaktadır
(İçten & Bal, 2017: 111). SG, fiziksel gerçekliği dijital bir ortamla değiştirerek tamamen sürükleyici bir
kullanıcı deneyimi yaratmayı amaçlar. Bu bağlamda SG, gerçekliğe alternatif olarak kullanıcıları için duyusal
ve psikolojik deneyim fırsatlarını, fiziksel ortamdan bağımsız biçimde sanal olarak sunmaktadır. Kavramsal
olarak SG, bir ortamın bilgisayar tarafından oluşturulan bir simülasyonu olarak tanımlanmaktadır (Bec,
Moyle, Schaffer, & Tims, 2021: 3) ve kullanıcılarına yaratıcı seyahat ve turizm deneyimleri için ortam
yaratılmasında teknoloji liderliğinde çözümler getirmektedir (Kim, So, Mihalik, & Lopes, 2021: 200).
Kullanıcılara alternatif bir alanda olma hissi, stereoskopik ekranlar, uzamsal ses ve hareket izleme sensörleri
barındıran başlıklar gibi bir dizi araç ve teknoloji vasıtasıyla yaratılmaktadır (Bohil, Owen, Jeong, Alicea, &
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Biocca, 2009: 534; Jerome & Greenberg, 2021: 6). Bir diğer ifadeyle SG sistemleri bilgisayar, başa takılan bir
ekran/başlık veya kulaklık ile simülatörleri içermektedir (İpek, 2020: 1065). Bilgisayar ya da bir konsola bağlı
olan kullanıcılar, bilgisayar tarafından oluşturulmuş, bir görüntü ve ses dünyasında, dünyada olduklarını
düşündüren duyularının manipüle edilmesine maruz kalmaktadır ve kullanıcıların yanısılması sağlanmaktadır
SG’i deneyimleyenler, gerçek dünyadaki eşdeğerinden ayırt edemeyecekleri bir sürecin bilgisayarlar
tarafından canlandırılması durumu ile karşılaşmaktadır. Bireyler SG’te gerçek hayatın zengin, etkileşimli bir
multimedya kopyası ile temas etmektedir ve her bir duyusuna, özellikle görme, işitme ve dokunma duyularına
hitap eden uyaranlar yoluyla yanılsamalar yaşamaktadır (Burdea & Coiffet, 2003: 3). SG, turizm
deneyimlerinin planlanması, yönetilmesi, teşvik edilmesi, eğitilmesi ve yaratılması veya dönüştürülmesinde
uygulanmaktadır (Loureiro, Guerreio, & Ali, 2020: 17). Pazarlama faaliyetlerinde SG giderek belirgin araç
haline gelmektedir (Lo & Cheng, 2020: 538). Bu gelişmelerin kaçınılmaz olarak turizm pazarlamasında da
etkili olması ve SG’in dikkat çeken uygulamalarla varlığının yakın zamanda güçlenmesi muhtemeldir.
1.1.2. Arttırılmış Gerçeklik (AG)
İnsanoğlunun kendini yeni yollarla keşfetmesi fırsatı sunan, gerçek dünya ile etkileşimini sağlayan yeni
teknolojinin yarattığı ortamlar AG teknolojisi ile sağlanmaktadır (Uçkun & Sağtaş, 2021: 153). Sanal
gerçekliğin gerçek ortam ile bütünleştiği AG ortamı, gerçek ortamın dijital bir bağlamda üst üste bindirildiği
bir karma gerçeklik türüdür (Tims, Moyle, Schaffer, & Tims, 2021: 3). AG’te süreç, gerçek dünyadan elde
edilmiş bir görselin, mevcut uygulamayı tetiklemesi, veri tabanlarından, grafik, ses veya video dosyalarından,
Küresel Yer Belirleme Sistemi’nden (Global Positioning System [GPS]), gün içerisindeki zaman dilimi
kaynağından verileri çekerek, gerçek görüntüye zenginlik katılması ve hatta dijital koku arayüzü eklenmesi
biçiminde yürütülmektedir (Bozat & Dedelioğlu, 2018: 930).
Yazılım ve donanımın içiçe geçtiği ekranlar, projektörler, giyilebilir donanımlar günümüz AG sistemini
oluşturmaktadır (İpek, 2020: 1063). Uygulamada AG, sanal öğeleri akıllı telefonlar, tabletler, baş üstü
göstergeler (Heads-up Displays [HUDs]), ekranlar, gözlükler, projeksiyon gibi uzamsal sistemler, sensörler
ve bilgisayarlar aracılığıyla gerçek dünya ortamlarına katmanlamaktadır (Jerome & Greenberg, 2021: 6; İpek,
2020: 1063). AG ile gerçek dünya merkezdedir ancak diğer dijital ayrıntılarla zenginleştirilerek yeni algı
katmanları oluşturulmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların gerçekliğini veya ortamını tamamlayan bir yapı
sergilemektedir. Geleneksel turistik deneyim ortamlarında, insan duyularına hitap eden uyaranlara ses,
görüntü, metin gibi dijital bilgiler eklenerek daha güçlü hale getirilmektedir. Kullanıcılar genellikle kendi
akıllı telefonları veya dijital kameralarıyla etkileşime girerek, şeffaf ekranlar aracılığıyla, geniş yüzeylerde
kullanılabilen uzamsal artırılmış gerçeklik (spatial augmented reality [SAR]) gibi çok daha yeni olan
teknolojiler ile 3D video eşlemelerin de yapıldığı uygulamaları gözlemleyebilmektedir (Loureiro, Guerreio, &
Ali, 2020: 1).
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AG ile elde edilen turizm deneyimlerin anlamsal zenginliği, bilgisayar tarafından oluşturulan duyusal
girdilerin ve fiziksel dünyadan verilerin görsel temsillerinin üst üste bindirilmesi yoluyla artırılmaktadır.
Böylece kullanıcıların algılama düzeyleri yükseltilerek hedef ülke, destinasyon, turistik mekan, yapı veya obje
ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmaları sağlanmaktadır (Coşkun, 2017: 63).
Uygulama örnekleri arasında turizm sektöründen

Holiday Inn verilebilir. Otel, konukların kendi otel

odalarında veya otel lobisinde sanal Olimpik ve Paralimpik sporcuları görmelerini sağlayan bir artırılmış
gerçeklik uygulamasını başlatmıştır (Buhalis & Yovcheva 2013). AG uygulamaları turizm alanında birçok
destinasyon ve işletme tarafından bir araç olarak değerlendirildikçe rekabete yön verebilecek, turistlerin farklı
hizmetlerle yeni ve heyecan verici deneyimler kazanmalarının önü açılacak ve merak yaratılarak turistlerin
seyahat ve turizm faaliyetlerine katılımları artırılabilecektir. (Özkul & Kumlu, 2019: 120).
1.1.3. Görsel Gerçeklik (GG) Kavramı
GG, gerçek ortamdan sanal ortama uzanan süreçte, artırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe kadar olan tüm
gerçeklikleri kapsamaktadır (İpek, 2020: 1067). Aşağıda Şekil 1’de AG, SG GG ilişkisi görsel süreklilik bakış
açısıyla verilmiştir.

Şekil 1. Görsel Süreklilik
Kaynak: (Jerome & Greenberg, 2021: 5).
GG, AG ve SG’nin bir karışımı olmaksızın, AG ve SG’yi kapsayan, üst bir yapıdır (İpek, 2020: 1068).
Kavramsal olarak GG, sanal bir dünyanın yaratıldığı, sürükleyici, etkileşimli deneyim ortamları sunan bir
bilgisayar simülasyon sistemidir (Li, Zheng, & Wang, 2019: 411). Uygulamada GG, AG ile daha fazla ortak
noktaya sahiptir ve aralarındaki temel farklılık GG’in daha etkileşimli bir deneyim ortamı sunmayı
hedeflemesinden kaynaklanmaktadır (Jerome & Greenberg, 2021: 6). GG, fiziksel ve dijital nesnelerin
birarada olduğu, yeni ortamlar ve görselleştirmeler üretmek için gerçek zamanlı etkileşime girdikleri, gerçek
ve sanal dünyaların birleştirilmesidir (Wikipedia, 2022). Bu bağlamda GG’in, neyin gerçek olduğu ve neyin
gerçek olmadığı arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığı söylenebilir. GG teknolojisi; çevresel anlayış, insan
anlayışı, uzamsal ses, konumlar ve konumlandırma ile 3D varlıkları içermektedir (Carter, 2021): Bir alan
haritalandırılarak, bu alana sanal ve gerçek dünya içeriğini birleştiren bilgi yerleştirilerek çevresel anlayış
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daldırma hareketi ile sağlanabilmektedir (Li, Zheng, & Wang, 2019: 419). Kullanıcıların hareketleri,
konuşmaları ve girdilerinin izlendiği sensörler ve kameralar vasıtasıyla da insan anlayışı teknolojiye dahil
edilmektedir. GG’te kullanıcıların dijital deneyimlerinin daha sürükleyici ve gerçekçi olması amacıyla 360
derecelik ses deneyimleri tasarlanmaktadır ve uzamsal ses varlığı elde edilmektedir. Tüm sürükleyici
teknolojileri barındıran, insan-makine etkileşiminin gerçek ve sanal dünya birleşimleri sonucu ortaya çıkan
genişletilmiş gerçeklik ile konum ve konumlandırmaları anlama yeteneği sağlanmaktadır (Pehlivan, 2020).
Hologram olarak ifade edilen, gerçek dünyada erişilebilen, üç boyutlu içerikler ile de 3D varlıklar GG’in
içeriğini zenginleştirmektedir (Carter, 2021). GG gerçek olan ile hayali olan arasındaki bulanıklığı artırmakta
ve kullanıcıların deneyim sınırlarını zorlamaktadır. GG uygulamaları simülasyon evrenleri veya kurgulanmış
gerçeklikler yardımıyla gerçekleşmektedir. Gerek turizm destinasyonları gerek sektördeki işletmeler yeni
teknolojiler ile gittikçe içiçe girmekte ve yarattığı fırsatları keşfetmeye odaklanmakdırlar. Gerçeklik
uygulamaları; turizmde planlamadan iş yapış biçimlerine, pazarlamadan ihtiyaç analizlerine birçok faaliyette
süreçlerin yönetilmesinde yeni biçim ve arayışlara çözümler sunma potansiyelini barındırmaktadır.
Tüketicilerin önceden deneyimleyemeyecekleri ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmelerini sağlaması,
broşür ve geleneksel reklamlara göre daha yaratıcı ve etkili olmaları, turistin dolaylı deneyim yaşamasını
sağlaması dolayısıyla algıladığı riski minimize etmesi gibi özellikleri, gerçeklik uygulamalarına olan ilginin
artarak devam etmesinde etkili olacaktır.
1.1.4. İlgili Araştırmalar
Loureiro, Guerreio ve Ali (2020) çalışmalarında; turizm bağlamında SG ve AG ile ilgili yapılmış 56 dergi
makalesi ve 325 konferans bildirisini incelemişlerdir. Araştırmacılar dergi makalellerindeki 10 temel konuyu;
[1] atmosferik tasarım önerileri, [2] kültürel miras ve akıllı şehirler, [3] ufuk açıcı makaleler, [4] konum
tabanlı bilgi ve görüntü kalitesi, [5] mobil teknoloji, [6] turizm destinasyon pazarlaması, [7] Teknoloji Kabul
Modeli, [8] telebulunma ve sanal topluluklar, [9] vaka çalışması uygulamaları ile [10] AG uygulamaları
olarak gruplandırmışlardır. Konferans bildirilerinde ise dergi makalelerinde yer alan sekiz konuya (turizm
destinasyon pazarlaması, konum tabanlı bilgi sistemi, atmosfer tasarımı, AG, görüntü kalitesi, deneyimsel ve
telebulunma, kültürel miras, vaka çalışma uygulamaları) ek olarak sanal topluluklar, karma gerçeklik müzeleri
ve 3D dijitalleşme konu başlıklarının ön plana çıktığı sonucuna ulaşmışlardır.
Leopardi ve arkadaşları (2021) araştırmalarında, beş farklı sanal müze teknoloji sisteminine (masaüstü
bilgisayar, holografik ekran, 3D stereoskopik projeksiyon, başa takılan ekran (HMD) ve mobil AG) dayalı
olarak arkeolojik buluntuların dijital olarak yeniden üretilmesinin görselleştirmedeki performanslarını
karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında, ziyaretçilerin beklentilerinin karşılanması, deneyimlerinin tekrar edilmesi
ve tavsiye etme olasılıklarını en üst düzeye çıkartılması için en uygun teknolojileri belirlemeyi amaçlayan
araştırmacılar, deneysel bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırmalarında, başa takılan ekranın (HMD), (tek
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kullanıcılı bir teknoloji olma sınırına sahip olduğu için uygulanabilirliğinin lojistik ve geçici nedenlerle
sınırlı) ilk tercih edilen teknoloji olduğunu tespit etmişlerdir. Ek olarak 3D stereoskopik projeksiyon veya
mobil AG tabanlı uygulamaların, varlık ve deneyim ekonomisi perspektifini etkinleştirme açısından ziyaretçi
deneyimini en üst düzeye çıkarmak için iyi çözümler olduğu ancak masaüstü tabanlı sistemler kadar çekici
bulunmadıkları ve holografik gösterimin uygun bir teknoloji gibi görünmediği sonuçlarına ulaşmışlardır.
Qin ve arkadaşları (2021) çalışmalarında mobil AG’in, tüketicilerin hazcı ve faydacı doyum, bilgilendiricilik
ve kullanım kolaylığı algıları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırmacılar hazcı ve faydacı doyum
(memnuniyet) ve bilgilendiricilik algılarının mobil AG uygulaması kullanımıyla önemli ölçüde ilişkili
olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmada katılımcıların mobil AG uygulamasını eğlenceli, faydalı ve bilgi
edinmeye katkıda bulunduğu algısına sahip olduklarını ve kullanıcıların daha olumlu bir duygusal tepkiye
yöneldiklerini tespit etmişlerdir.
Uçkun ve Sağtaş (2021) çalışmalarında, deneyimsel pazarlama stratejisi ile AG uygulamalarının satın alma
niyetine etkisini araştırmışlardır. Araştırmacılar çalışmalarında wikitude arayüzü kullanarak, AG
uygulamasını tasarlamışlar, 221 katılımcıdan verileri toplamışlardır. Araştırmalarında AG teknolojisi
kullanmanın deneyimsel pazarlama uygulamalarında satın alma niyetini olumlu biçimde etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır.
Bec ve arkadaşları (2021) çalışmalarında aşırı turizme maruz kalan, bozulan ve hatta yıkıma uğrayan
destinasyonlarda turizm deneyimleri yaratmanın etkinliğini araştırmışlardır. Bu kapsamda çalışmalarında
ikinci şans turizmi perspektifinden, SG ve karma gerçeklik (KG) gibi yenilikçi koruma yöntemlerinin rolünü
açıklamaya odaklanmışlardır. Araştırmacılar ikinci şans turizminin, SG ve KG gibi yenilikçi teknolojileri
benimsemenin, destinasyonlar için dijital korumada en iyi uygulamayı teşvik edeceği sonucuna ulaşmışlardır.
Kaghat ve arkadaşları (2020), müzelere yönelik sesli AG etkileşimi ve uyarlama modeli üzerine bir araştırma
yürütmüşlerdir. Araştırmacılar çalışmalarında, kişiselleştirilmiş SARIM Modeli’nde katılımcıların yalnızca
deneyimlerinden memnun kalmadıklarını aynı zamanda bir sonraki ziyarette deneyimi önerme ve yeniden
deneme konularında istekli olduklarını tespit etmişlerdir. Araştırmada ayrıca 3D uzamsallaştırılmış ses ile
müze ziyaretçilerinin keyifli bir deneyim yaşadıkları, eserleri kolayca bulabildikleri, eserlerin önünde
geçirdikleri sürenin arttığı, SARIM modelinin müzede gezinmeyi kolaylaştırdığı ve ziyaretçilerin sergilere
olan ilgi ve alakalarını arttırdığı sonuçlarına ulaşmışlardır.
Lo ve Cheng (2020) çalışmalarında, 203 katılımcıdan elde ettikleri bulgulara göre turizm tanıtımında
(reklamlarda) SG kullanımının tüketici tepkisindeki aracılık rolünü ortaya çıkarmışlardır. Araştırmacılar
tüketici pazarlaması ve turizm endüstrisi için giderek daha önemli bir araç haline gelen gerçek SG içeriğinin
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ikna ediciliğini doğrulamışlardır.
Baktash ve arkadaşları (2016) çalışmalarında, farklı kültürlerden turistlerin giyilebilir AG uygulamalarına
yönelik davranışsal niyetlerini yönlendiren temel yönleri gösteren teorik bir çerçeve geliştirmişlerdir.
Araştırmacılar bireyin, AG teknolojilerini kullanmayı kabul etme davranışında kültürel boyutların önemli
olduğunu tespit etmişlerdir.
Turizm sektöründe önemli bir yere sahip olan müzeler gittikçe artan biçimde sanal müze uygulamalarına dahil
olmaktadırlar. Sanal müzeler ile elektronik medya aracılığıyla erişilen, dijital olarak kaydedilmiş görüntüler,
ses dosyaları, metin belgeleri ve tarihi, bilimsel veya kültürel açıdan ilgi çekici diğer verilerden oluşan bir
koleksiyon sunumu gerçekleştirilebilmektedir (Encyclopedia Britannica, 2017). Gerçek müzeler mevcut
koleksiyonlarını gerçeklik uygulamaları ile bağlantılar yoluyla sanal müzelere dönüşebilmektedir. Sanal
müzeler ile ilgili yapılmış çalışmalardan bazıları şunlardır: Müze ziyaretçilerine sesli AG (Kaghat, Azough,
Fakhour, & Meknassi, 2020); müzelerde SG deneyimleme (Carrozzino & Bergamasco, 2010; Lee, Jung,
Dieck, & Chung, 2020) ve Casa Batlló Müzesi’nde dolaylı AG (Gimeno, Portalés, Coma, Fernández, &
Martínez, 2017).
2. YÖNTEM
Müzecilik alanında SG ve GG uygulamalarıyla ilgili gerçekleştirilen ve ulaşılabilen araştırma sayısının görece
sınırlı olması, bu alanda karşılaştırmalı ve içerik analizine dayalı olarak konuya ilişkin durumun belirlenmesi
gerekliğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın amacı, araştırma alanı seçim süreci
ve araştırma verilerinin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Verilen bu bilgilerin araştırmanın kapsamını,
içeriğini ve özgünlüğünü ortaya koymada etkili olacağı düşünülmektedir.
2.1. Araştırmanın Amacı
Dünya genelinde ulusal ve uluslararası turizm hareketlerinin yıllar içerisinde sürekli artış gösterdiği
bilinmektedir. Ayrıca geçen bu süreçte gelişen teknolojiler turizmde ulaşım ve konaklama alanlarında
yenilikleri getirdiği gibi GG uygulamaları da turizmde yeni turizm ve turist türlerinin ortaya çıkmasına katkı
sağlamıştır. Bu kapsamda yeni turizm ve turist türlerine yönelik araştırmaların gerçekleştirilmesi son derece
önemlidir. Sanal müzecilik faaliyetleri de ülkelerin teknolojik uygulamalar aracılığıyla hayata geçirdikleri
önemli projelerdendir. SG ve müzecilik uygulamaları ile turistler internet aracılığıyla ülkelerin müzelerini
ziyaret edebilmektedirler. Sanal müzecilik uygulamalarında meydana gelen artışa bağlı olarak ülkelerin sanal
müzecilik uygulamalarının araştırılması ve karşılaştırılması bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.
2.2. Araştırma Alanı Seçim Süreci
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Araştırmanın amacı kapsamında araştırma alanı olarak 2020 ve 2021 yıllarında dünyada en çok turist
ağırlayan Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri ülkeleri belirlenmiştir (Romecitynow.com, 2020;
Worldpopulationreview.com, 2021). Bu ülkelerin tercih edilmesinde ziyaretçi sayıları, sahip oldukları müze
varlıkları ve sanal müzecilik uygulamalarında öne çıkan projelere ev sahipliği yapmaları etkili olmuştur.
Araştırma veri toplama sürecinde araştırmaya dâhil edilen ülkelerin resmi turizm sayfaları incelenmiştir.
Ayrıca Google arama motorunda ülkelerin isimleri ve sanal müzeler kelimelerinin aratılmasıyla elde edilen
veriler toplanmıştır.
2.3. Araştırmanın Verilerinin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde ilgili ülkelerin sanal müzecilik uygulamaları sayıları, temaları ve içerik
erişimleri açısından görselleştirilmiştir. Ayrıca ülkelerin sanal müzelerine ilişkin bilgiler karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde dünyada 2020 ve 2021 yıllarında en çok turist ağırlayan üç ülkeye (Fransa,
İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri) ait sanal müze verilerine ilişkin bilgiler görselleştirilmiştir ve
yorumlanmıştır.
3.1. Fransa Sanal Müze Verileri
Fransa 2020 yılı verilerine göre uluslararası anlamda 90,2 milyon kişi ile en çok turist ağırlayan ülkedir
(EMITT, 2020: 5). Dünya turizminde en güçlü ülkelerden biri olan Fransa’nın sanal müzelerine ilişkin bilgiler
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1:Fransa Sanal Müze Verileri
Müze Adı
Louvre Museum (Paris)
Museum of Fine Arts of Lyon (Lyon)

Tema
Sanat-Tarih
Sanat-Tarih

Orsay Müzesi (Paris)
Centre Pompidou (Paris)
Lascaux (Montignac)
Mont Saint-Michel (Le Mont Saint Michel)
Museel’Orangerie

Mimari
Sanat-Tarih
Tarih
Tarih
Tarih

Sanal Tur Erişim Linki
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://artsandculture.google.com/exhibit/30-masterpieces-from-the-lyon-museum-of-finearts/9QJioZR6R9bxIg
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://www.centrepompidou.fr/en
https://archeologie.culture.fr/lascaux/en
https://historyview.org/library/mont-saint-michel/
https://www.musee-orangerie.fr/fr/collection/les-nympheas-de-claude-monet

Kaynak: (Bigseventravel.com, 2020).
Tablo 1 incelendiğinde Fransa’da yedi adet müzenin sanal müze uygulamasına sahip olduğu görülmektedir.
İlgili müzelerin üçünün Paris’te olduğu, yedi müzenin altısının sanat-tarih teması üzerine kurulu olduğu ve
Orsay Müzesi’nin mimari temasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Fransa’nın resmî Turizm Bakanlığı
internet sayfasındaki arama sekmesinde gerçekleştirilen aramada Fransa’nın sanal müzecilik uygulamasına
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ilişkin bağlantıların internet sayfasında bulunmadığı da tespit edilmiştir (France Diplomacy, 2022).
3.2. İspanya Sanal Müze Verileri
İspanya dünyanın en çok turist ağırlayan ikinci ülkesi konumundadır. İspanya’nın 2020 yılı verilerine göre
83,7 milyon turisti ağırladığı hesaplanmıştır (Worldpopulationreview.com, 2021). İspanya’nın sanal
müzecilik uygulamalarına ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2:İspanya Sanal Müze Verileri
Müze Adı
Gaudi UNESCO Architecture (Barcelona)
The Prado Museum (Madrid)
Sagrada Familia (Barcelona)
The Dali Theater Museum (Figueres)
Museo del Greco (Toledo)
The Reina Sofia (Madrid)
Museud’ Art Contemporani (MACBA)
(Barcelena)
Thyssen-Bornemisza Museum (Barcelona)
Museu Nacionald’ Art de Catalunya
(Barcelona)
Picasso Museum (Barcelona)
Museo de Bellas Artes de Bilbao (Bilbao)
Museo de Bellas Artes de Sevilla (Sevilla)
Museo Carmen Thyssen (Málaga)
Guggenheim (Bilbao)
Picasso Museum (Malaga)

Tema
Dini, Sanat,
Tarihi
Dini, Sanat,
Tarihi
Dini, Sanat,
Tarihi
Dini, Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Bilim
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Sanat,
Tarihi
Mimari,
Sanat
Sanat,
Tarihi,
Mimari

Sanal Tur Erişim Linki
https://whc.unesco.org/en/list/320/
https://www.museodelprado.es/en/whats-on/multimedia/rubens-360/03ee91a3-f7b6-4bf3-baa4f23aff4c48ae
https://sagradafamilia.org/en/virtual-tour
https://artsandculture.google.com/exhibit/salvador-dal%C3%AD-in-spain/swJyfL_DCG4uIg
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-greco
https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia
https://www.macba.cat/en/art-artists/itineraries/virtual-tour-through-macba-collection-31exhibition
https://www.museothyssen.org/en/thyssenmultimedia/virtual-tours/immersive
https://www.museunacional.cat/en/collection-0
http://courtyard.museupicassobcn.org/
https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-bellas-artes-de-bilbao
https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-bellas-artes-de-sevilla
https://www.carmenthyssenmalaga.org/en/coleccion
https://www.guggenheim.org/artwork/site/guggenheim-museum-bilbao
https://www.museopicassomalaga.org/en/temporary-exhibitions

Kaynak: (The Geographical Cure, 2021).
Tablo 2 incelendiğinde İspanya’da 15 adet müzenin sanal müze uygulamasına sahip olduğu görülmektedir. En
çok müzenin altı müze ile Barcelona’da olduğu, başkent Madrid’de iki, Malaga’da iki ve Bilbao’da iki adet
müzenin de sanal müzecilik faaliyeti hizmeti verdiği tespit edilmiştir. Sanal müzelerin çoğunlukla sanat ve
tarih temalı olduğu belirlenmiştir. İspanya’nın resmî Turizm Bakanlığı internet sayfasında yapılan aramada
İspanya’nın sanal müzecilik uygulamasına ilişkin bağlantıların yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır (Spain
Ministry of Industry, Trade and Tourism, 2022).

3.3. Amerika Birleşik Devletleri Sanal Müze Verileri
Amerika Birleşik Devletleri’nin 2020 yılında 79,6 milyon kişi ile dünyada en çok turist çeken üçüncü ülke
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olduğu hesaplanmıştır (Romecitynow.com, 2020). Tablo 3’te Amerika Birleşik Devletleri sanal müze
verilerine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, kendi içerisinde eyaletlerden oluştuğu
için bu ülkedeki sanal müze verilerinin analizinin yorumlanmasında eyaletlere göre de yorumlama yapılmıştır.
Tablo 3: Amerika Birleşik Devletleri Sanal Müze Verileri
Müze Adı
Tema
Metropolitan Museum of Art – MET (New York)
National Museum of the American Indian (New York)
Museum of Modern Art (New York)

Sanat
Sanat, Etnik köken
Sanat

Whitney Museum of American Art (New York)

Sanat, Etnik köken

Intrepid, Sea, Air& Space Museum (New York)

Deniz, Havacılık
Uzay
Etnik köken

Jewish Museum (New York)
NeueGalerie (New York)

Sanat

Rubin Museum of Art (New York)

Sanat

The Cloisters (New York)

Mimari, Sanat,
Etnik köken
Sanat

Met Breuer (New York, New York)
Solomon R. Guggenheim Museum (New York)

Sanat

Frick Collection (New York)

Sanat

American Museum of Natural History (New York)

Sanat, Etnik köken

New-York Historical Society (New York)

Sanat, Etnik köken

Museum of the City of New York (New York)
Brooklyn Museum (Brooklyn, New York)

Sanat, Mimari
Sanat

Brooklyn Historical Society (Brooklyn, New York)

Sanat, Tarih

New York Transit Museum (Brooklyn New York)

Ulaşım, Tarih

Albright–Knox Art Gallery (Buffalo, New York)

Sanat

Nethercutt Collection (Los Angeles, California)

Araba, Tarihi

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) (Los
Angeles, California)
Los Angeles Museum of the Holocaust (Los Angeles,
California)
Getty Museum (Los Angeles, California)

Sanat, Tarihi

California African American Museum (Los Angeles,
California)
California Science Center (Los Angeles, California)

Etnik köken

The Huntington Library, Art Museum, and Botanical
Gardens (Los Angeles, California)
Natural History Museum of Los Angeles (Los Angeles,
California)
The GRAMMY Museum (Los Angeles, California)

Tarih, Doğa,
Kültür
Tarihi, Doğa

TheBroad (Los Angeles, California)

Sanat

Bilim

Müzikal
Sanat

Japanese American National Museum (Los Angeles,
California)
Museum of Contemporary Art, Los Angeles (Los
Angeles, California)
Autry Museum of the American West (Los Angeles,
California)
www.isarconference.org

Etnik köken

Tarih, Etnik köken
Sanat
Tarih

Sanal Tur Erişim Linki
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/metropolitan-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/museum-of-the-american-indian/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/museum-of-modern-art-nyc/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/whitney-museum-of-american-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/intrepid-sea-air-space-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/jewish-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/neue-galerie-new-york/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/rubin-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/the-cloisters/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/met-breuer/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/the-guggenheim/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/frick-collection/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/american-museum-of-natural-history/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/new-york-historical-society/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/museum-of-the-city-of-new-york/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/brooklyn-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/brooklyn-historical-society/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/new-yorkmuseums/new-york-transit-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/buffalonew-york/albright-knox-art-gallery/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/nethercutt-collection/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/los-angeles-county-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/los-angeles-museum-of-the-holocaust/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/getty-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/california-african-american-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/california-science-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/huntington/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/natural-history-museum-of-los-angeles/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/grammy-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/the-broad/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/japanese-american-national-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/museum-of-contemporary-art-los-angeles/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/autry-museum-of-the-american-west/
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Petersen Automotive Museum (Los Angeles, California)

Araba

Griffith Observatory (Los Angeles, California)

Gözlem

San Diego Model Railroad Museum (San Diego,
California)
USS Midway Museum (San Diego, California)

Tarihi, Ulaşım

Museum of Photographic Arts (San Diego, California)

Fotoğraf, Sanat

San Diego Natural History Museum (San Diego,
California)
San Diego Air & Space Museum (San Diego,
California)
Museum of Us

Tarihi, Ulaşım

Tarihi, Doğa
Uzay
Tarihi

The San Diego Museum of Art (San Diego, California)

Sanat

Mission San Gabriel Arcángel (Pasadena, California)

Dini, Tarihi

Norton Simon Museum (Pasadena, California)

Sanat

The Huntington Library, Art Collections, and
Botanical Gardens (Pasadena, California)
Gamble House (Pasadena, California)

Tarih, Doğa,
Kültür
Tarihi
Doğa, Öğrenme

Exploratorium (San Francisco, California)
Asian Art Museum – San Francisco (San Francisco,
California)
Walt Disney Family Museum (San Francisco,
California)
De Young Museum (San Francisco, California)

Sanat, Etnik köken
Eğlence
Tarihi

Legion of Honor Museum (San Francisco, California)

Tarihi

San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco,
California)
California State Railroad Museum (Sacramento,
California)
Crocker Art Museum (Sacramento, California)

Sanat, Mimari

California Automobile Museum (Sacramento,
California)
Driehaus Museum (Chicago, İllionis)
Art Institute of Chicago (Chicago, İllionis)

Ulaşım, Tarihi
Doğa, Tarihi
Araba, Tarihi
Tarihi
Sanat

Museum of Science and Industry (Chicago, İllionis)
Chicago HistoryMuseum (Chicago, İllionis)

Tarihi, Bilim
Tarihi

Field Museum of Natural History (Chicago, İllionis)

Doğa, Tarihi

National Museum of the Pacific War (Texas)

Savaş, Tarihi

Lone Star Flight Museum (Houston, Texas)

Havacılık, Tarihi

Museum of Fine Arts, Houston (Houston, Texas)

Sanat

Space Center Houston (Houston, Texas)

Uzay

Houston Museum of Natural Science (Houston, Texas)
Meadows Museum (Dallas, Texas)

Doğa, Bilim
Sanat

Dallas Museum of Art (Dallas, Texas)

Sanat, Tarihi

Sixth Floor Museum at Dealey Plaza (Dallas, Texas)

Mimari

Perot Museum of Nature and Science (Dallas, Texas)

Tarihi

Amon Carter Museum of American Art (Fort Worth,
Texas)
Kimbell Art Museum (Fort Worth, Texas)

Tarihi

www.isarconference.org

Sanat, Doğa

https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/petersen-automotive-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/griffith-observatory/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/san-diego-model-railroad-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/uss-midway-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/museum-of-photographic-arts/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/san-diego-natural-history-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/san-diego-air-space-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/museum-of-us/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/san-diegomuseums/san-diego-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pasadenacalifornia-museums/mission-san-gabriel-arcangel/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pasadenacalifornia-museums/norton-simon-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/losangeles-museums/huntington/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pasadenacalifornia-museums/gamble-house/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanfrancisco-museums/exploratorium/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanfrancisco-museums/asian-art-museum-san-francisco/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanfrancisco-museums/walt-disney-family-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanfrancisco-museums/de-young/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanfrancisco-museums/the-legion-of-honor/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanfrancisco-museums/san-francisco-museum-of-modern-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/sacramento-museums/california-state-railroad-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/sacramento-museums/crocker-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/sacramento-museums/california-automobile-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/chicagomuseums/driehaus-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/chicagomuseums/art-institute-of-chicago/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/chicagomuseums/museum-of-science-and-industry-chicago/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/chicagomuseums/chicago-history-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/chicagomuseums/field-museum-of-natural-history/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/museum-of-the-pacific-war/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/houstonmuseums/lone-star-flight-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/houstonmuseums/museum-of-fine-arts-houston/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/houstonmuseums/space-center-houston/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/houstonmuseums/houston-museum-of-natural-science/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/dallasmuseums/meadows-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/dallasmuseums/dallas-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/dallasmuseums/sixth-floor-museum-at-dealey-plaza/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/dallasmuseums/perot-museum-of-nature-and-science/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/fort-worthtexas-museums/amon-carter-museum-of-american-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/fort-worth-
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Sanat, Tarihi

texas-museums/kimbell-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/fort-worthtexas-museums/modern-art-museum-of-fort-worth/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanantonio-museums/mission-san-jose/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanantonio-museums/alamo/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanantonio-museums/mission-concepcion/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanantonio-museums/san-antonio-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanantonio-museums/texas-transportation-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/sanantonio-museums/witte-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/phoenixarizona-museums/pueblo-grande-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/phoenixarizona-museums/phoenix-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/phoenixarizona-museums/desert-botanical-garden/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/phoenixarizona-museums/heard-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/phoenixarizona-museums/arizona-science-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/phoenixarizona-museums/musical-instrument-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/white-house/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-gallery-of-art-dc/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/law-enforcement-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-museum-of-american-historywashington-d-c/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/zoological-park/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-air-and-space-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/building-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-museum-of-african-american-historyand-culture/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-museum-of-african-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-museum-of-natural-history-washingtond-c/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/postal-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/national-portrait-gallery-united-states/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/museum-of-the-american-indian/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/smithsonian-american-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/museum-of-the-united-states-navy/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/the-phillips-collection/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/arthur-m-sackler-gallery/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/hirshhorn-museum-and-sculpture-garden/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/freer-gallery-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/international-spy-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/united-states-holocaust-memorial-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/

Tarihi, Biyografi

https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-

Modern Art Museum of Fort Worth (Fort Worth,
Texas)
Mission San José (San Antonio, Texas)

Savaş, Tarihi

The Alamo (San Antonio, Texas)

Savaş, Tarihi

Mission Concepcion (San Antonio, Texas)

Tarihi, Etnik
köken
Sanat

San Antonio Museum of Art (San Antonio, Texas)
Texas Transportation Museum (San Antonio, Texas)

Tarihi

Tarihi, Ulaşım
Doğa, Tarihi

Witte Museum (San Antonio, Texas)
Pueblo Grande Museum and Archaeological Park
(Phoenix, Arizona)
Phoenix Art Museum (Phoenix, Arizona)
Desert Botanical Garden (Phoenix, Arizona)

Arkeoloji, Tarihi
Sanat
Doğa
Etink köken, Doğa

Heard Museum (Phoenix, Arizona)
Arizona Science Center (Phoenix, Arizona)

Bilim

Musical Instrument Museum (Phoenix, Arizona)
White House (Washington DC)

Müzikal
Siyasi
Etnik köken, Sanat

National Gallery of Art (Washington DC)
National Law Enforcement Museum (Washington DC)

Hukuk, Tarih

National Museum of American History (Washington
DC)

Tarih, Etnik köken

Smithsonian National Zoological Park (Washington
DC)
National Air and Space Museum (Washington DC)

Doğa, Tarih

National Building Museum (Washington DC)

Havacılık, Uzay
Mimari

National Museum of African American History and
Culture (Washington DC)

Tarihi, Etnik
köken

National Museum of African Art (Washington DC)

Sanat, Tarihi,
Etnik köken
Tarihi, Etnik
köken

National Museum of Natural History (Washington DC)

National Postal Museum (Washington DC)

Tarihi

National Portrait Gallery (Washington DC)

Sanat

National Museum of the American Indian (Washington
DC)
Smithsonian American Art Museum (Washington DC)

Sanat, Tarih, Etnik
köken
Sanat, Etnik köken

National Museum of the United States Navy
(Washington DC)
The Phillips Collectio (Washington DC)n

Etnik köken,
Askeri, Tarihi
Sanat, Tarihi

Arthur M. Sackler Gallery (Washington DC)

Etnik köken,
Tarihi
Doğa, Tarihi,
Botanik
Tarihi, Etnik
köken
Gizem, Tarihi

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden
(Washington DC)
Freer Gallery of Art (Washington DC)
International SpyMuseum (Washington DC)
United States Holocaust Memorial Museum
(Washington DC)
National Museum of Women in theArts (Washington
DC)
Norman Rockwell Museum (Massachusetts)
www.isarconference.org
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Addison Gallery of American Art, (Andover,
Massachusetts)
Clark Art Institute, (Williamstown, Massachusetts)

Sanat, Tarihi,
Etnik köken
Sanat, Tarihi

Peabody Museum of Archaeology and Ethnology
(Harvard)
Museum of Fine Arts, Boston (Boston, Massachusetts)

Eğitim, Tarihi,
Etimoloji
Sanat

USS Constitution (Boston, Massachusetts)

Denizcilik, Tarih

Isabella Stewart Gardner Museum (Boston,
Massachusetts)
John F. Kennedy Presidential Library and Museum
(Boston, Massachusetts)
Freedom Trail (Boston, Massachusetts)

Tarih, Sanat
Siyasi, Tarih,
Kültür
Gezi

Harvard Art Museums (Boston, Massachusetts)

Eğitim, Sanat

National Museum of the United States Air Force (Ohio)
Toledo Museum of Art (Clevland, Ohio)

Savaş, Askeri,
Havacılık)
Sanat

Great Lakes Science Center (Clevland, Ohio)

Deniz Bilimleri

Cleveland Museum of Art (Clevland, Ohio)

Sanat

Rock and Roll Hall of Fame (Clevland, Ohio)

Sanat

USS COD (Clevland, Ohio)

Askeri

National Veterans Memorial and Museum – NVMM
(Columbus, Ohio)
Center of Science and Industry, COSI (Columbus,
Ohio)
Columbus Museum of Art (Columbus, Ohio)

Askeri

National Underground Railroad Freedom Center
(Cincinnati, Ohio)
Cincinnati Art Museum (Cincinnati, Ohio)

Sanayi, Bilim
Sanat
Ulaşım, Sanat
Sanat

American Sign Museum (Cincinnati, Ohio)

Oyun

Taft Museum of Art (Cincinnati, Ohio)

Sanat

National Constitution Center (Philadelphia,
Pennsylvania)
The Philadelphia Museum of Art (Philadelphia,
Pennsylvania)
Rodin Museum (Philadelphia, Pennsylvania)

Tarih, Etnik köken

PennMuseum (Philadelphia, Pennsylvania)
Museum of the American Revolution (Philadelphia,
Pennsylvania)
The Barnes Foundation (Philadelphia, Pennsylvania)

Tarihi, Arkeoloji,
Antropoloji
Tarihi, Etnik
köken
Tarihi, Mimari

Carnegie Museum of Art (Pittsburgh, Pennsylvania)

Sanat

Andy WarholMuseum (Pittsburgh, Pennsylvania)

Sanat

Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh,
Pennsylvania)
Carnegie Science Center (Pittsburgh, Pennsylvania)

Sanat
Tarihi

Sanat, Tarihi
Bilim

AACA Museum (Pennsylvania)

Araba

New Jersey State Museum (New Jersey)

Tarihi

Princeton University Art Museum (New Jersey)

Eğitim, Sanat

Montclair Art Museum (New Jersey)

Sanat

The Newark Museum of Art (New Jersey)

Sanat

www.isarconference.org

america/massachusetts-museums/norman-rockwell-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/massachusetts-museums/addison-gallery-of-american-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/massachusetts-museums/clark-art-institute/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/peabody-museum-of-archaeology-and-ethnology/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/museum-of-fine-arts-boston/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/uss-constitution/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/isabella-stewart-gardner-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/john-f-kennedy-presidential-library/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/freedom-trail/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/bostonmuseums/harvard-art-museums/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/ohiomuseums/museum-of-the-united-states-air-force/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/ohiomuseums/toledo-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/clevelandmuseums/great-lakes-science-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/clevelandmuseums/cleveland-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/clevelandmuseums/rock-and-roll-hall-of-fame/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/clevelandmuseums/uss-cod/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/columbusohio-museums/national-veterans-memorial-and-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/columbusohio-museums/cosi/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/columbusohio-museums/columbus-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/cincinnatimuseums/national-underground-railroad-freedom-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/cincinnatimuseums/cincinnati-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/cincinnatimuseums/american-sign-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/cincinnatimuseums/taft-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/philadelphia-museums/national-constitution-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/philadelphia-museums/philadelphia-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/philadelphia-museums/rodin-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/philadelphia-museums/penn-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/philadelphia-museums/museum-of-the-american-revolution/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/philadelphia-museums/barnes-foundation/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pittsburghmuseums/carnegie-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pittsburghmuseums/andy-warhol-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pittsburghmuseums/carnegie-museum-of-natural-history/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/pittsburghmuseums/carnegie-science-center/
https://joyofmuseums.com/most-popular/automotive-museums/aacamuseum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newjersey-museums/new-jersey-state-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newjersey-museums/princeton-university-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newjersey-museums/montclair-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newjersey-museums/newark-museum-of-art/
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Battleship New Jersey (New Jersey)
Delaware Museum of Natural History (Wilmington,
Delaware)
Delaware Art Museum (Wilmington, Delaware)
Rockwood Museum and Park (Wilmington, Delaware)
Nemours Mansion and Gardens (Wilmington,
Delaware)
Winterthur Museum, Garden and Library
(Wilmington, Delaware)

Askeri, Savaş,
Tarihi
Fauna, Tarihi

Sanat
Mimari
Etnik köken
Tarih

Bishop Museum (Honolulu, Hawaii)

Tarihi

Honolulu Museum of Art (Honolulu, Hawaii)

Sanat

ʻIolani Palace (Honolulu, Hawaii)

Tarihi, Kraliyet

USS Arizona Memorial (Honolulu, Hawaii)

Tarihi, Askeri

Yale Center for British Art (New Haven, Connecticut)

Etnik köken,
Tarihi
Sanat

Yale University Art Gallery (New Haven, Connecticut)
New Haven Museum and Historical Society (New
Haven, Connecticut)
Peabody Museum of Natural History (New Haven,
Connceticut)
The Mark Twain House &Museum (Hartford,
Connecticut)
Wadsworth Atheneum (Hartford, Connecticut)

Sanat, Tarihi

National Cryptologic Museum (Maryland)

Uzay, Tarihi

National Museum of Dentistry (Baltimore, Maryland)

Tıbbi, Tarihi

Walters Art Museum (Baltimore, Maryland)

Sanat, Tarihi

Baltimore Museum of Industry (Baltimore, Maryland)

Endüstriyel

Tarihi
Tarihi
Tarihi

AmericanVisionary Art Museum (Baltimore,
Maryland)
Baltimore Museum of Art (Baltimore, Maryland)

Sanat

Dossin Great Lakes Museum (Detroit, Michigan)

Sualtı, Tarihi

Sanat

Detroit Institute of Arts (Detroit, Michigan)

Sanat

Automotive Hall of Fame (Detroit, Michigan)

Araba

Henry Ford Museum of American Innovation and
Greenfield Village (Detroit, Michigan)
ArabAmericanNational Museum (Detroit, Michigan)
Detroit HistoricalMuseum (Detroit, Michigan)
Charles H. Wright Museum of African American
History (Detroit, Michigan)
Hitsville U.S.A. – Motown Museum (Detroit, Michigan)

Araba, Endüstri
Tarihi, Etnik
köken
Tarihi
Havacılık, Tarihi,
Etnik köken
Sanat, Tarihi

City Museum (St. Luis, Missouri)

Mimari

Missouri History Museum (St. Luis, Missouri)

Tarihi

Saint Louis Art Museum (St. Luis, Missouri)

Sanat

National World War I Museum and Memorial (Kansas
City, Missouri)
Nelson-Atkins Museum of Art (Kansas City, Missouri)

Askeri, Tarihi

Indiana State Museum (Indianapolis, Indiana)

Askeri, Savaş,
Tarihi
Sanat

Indianapolis Museum of Art (Indianapolis, Indiana)
www.isarconference.org

Tarihi, Sanat

https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newjersey-museums/battleship-new-jersey/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/wilmington-delaware-museums/delaware-museum-of-naturalhistory/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/wilmington-delaware-museums/delaware-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/wilmington-delaware-museums/rockwood-museum-and-park/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/wilmington-delaware-museums/nemours-mansion-and-gardens/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/wilmington-delaware-museums/winterthur-museum-garden-andlibrary/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/honolulu/bishop-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/honolulu/honolulu-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/honolulu/%ca%bbiolani-palace/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/honolulu/uss-arizona-memorial/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newhaven-connecticut-museums/yale-center-for-british-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newhaven-connecticut-museums/yale-university-art-gallery/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newhaven-connecticut-museums/new-haven-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/newhaven-connecticut-museums/peabody-museum-of-natural-history/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/hartfordconnecticut-museums/mark-twain-house/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/hartfordconnecticut-museums/wadsworth-atheneum-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/national-cryptologic-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/baltimoremuseums/museum-of-dentistry/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/baltimoremuseums/walters-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/baltimoremuseums/baltimore-museum-of-industry/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/baltimoremuseums/american-visionary-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/baltimoremuseums/baltimore-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/dossin-great-lakes-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/detroit-institute-of-arts/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/automotive-hall-of-fame/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/henry-ford-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/arab-american-national-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/detroit-historical-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/charles-h-wright-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/detroitmuseums/hitsville-u-s-a/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/st-louismuseums/city-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/st-louismuseums/missouri-history-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/st-louismuseums/saint-louis-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/kansascity-missouri/world-war-i-museum-and-memorial/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/kansascity-missouri/nelson-atkins-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/indianapolis-museums/indiana-state-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-
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Eiteljorg Museum of American Indians and Western
Art (Indianapolis, Indiana)
Indianapolis Motor Speedway Museum (Indianapolis,
Indiana)
NationalMiningHall of Fame (Colorado)
History Colorado Center (Denver, Colorado)
Denver Art Museum (Denver, Colorado)

Savaş, Tarihi
Araba, Formula 1
Bilim, Tarihi
Tarihi, Teknik
Sanat

Molly Brown House Museum (Denver, Colorado)

Tarihi, Biyografi

Denver Museum of Nature and Science (Denver,
Colorado)
National Railroad Museum (Winconsin)

Doğa, Tarihi

Grohmann Museum (Milwaukee, Winconsin)
Harley-Davidson Museum (Milwaukee, Winconsin)
Milwaukee Art Museum (Milwaukee, Winconsin)
National Zoological Park (Virginia Campus) –
Smithsonian Conservation Biology Institute (Virginia)
National Museum of the United States Army (Virginia)
CIA Museum (Virginia)
NationalMuseum of the Marine Corps (Richmond,
Virginia)
Virginia Museum of Fine Arts (Richmond, Virginia)
Tampa Bay Automobile Museum (Florida)

Ulaşım, Tarihi
Sanat
Motosiklet, Tarihi
Sanat
Zooloji, Biyoloji
Askeri, Etnik
köken
Diplomasi, Siyasi
Denizcilik
Sanat
Araba

National Navy UDT-SEAL Museum (Florida)

Denizcilik, Askeri

National Naval AviationMuseum (Florida)

Havacılık, Askeri

Coral Castle (Miami, Florida)

Tarihi

Lowe Art Museum (Miami, Florida)

Sanat

Frost Art Museum – Florida International University
(FIU) (Miami, Florida)
Pérez Art Museum Miami (Miami, Florida)

Tarihi

The Wolfsonian–Florida International University
(Miami, Florida)
Vizcaya Museum and Gardens (Miami, Florida)
LeMay – America’s Car Museum (Seattle, Washington
State)
Seattle Art Museum (Seattle, Washington State)
National Nordic Museum (Seattle, Washington State)
Museum of Flight (Seattle, Washington State)
Museum of History & Industry MOHAI (Seattle,
Washington State)
Frye Art Museum (Seattle, Washington State)

Sanat, Tarihi
Sanat, Tarihi
Botanik, Tarih
Araba
Sanat
Tarihi, Etnik
köken
Havacılık
Tarihi, Teknik,
Sanayi
Sanat

New Orleans Museum of Art (New Orleans, Louisiana)

Sanat

The National WWII Museum (New Orleans, Louisiana)

Savaş, Askeri,
Tarihi
Bilim

National Atomic Testing Museum (Neveda)
National Museum of Nuclear Science & History (New
Mexico)
National Museum of Wildlife Art (Wyoming)

Bilim, Tarih

World of Coca-Cola Museum (Alabama, Georgia)

İçecek, Tarihi

www.isarconference.org

Sanat

america/indianapolis-museums/indianapolis-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/indianapolis-museums/american-indians-and-western-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/indianapolis-museums/indianapolis-motor-speedway-museum/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/mining-hall-of-fame/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/denvermuseums/history-colorado-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/denvermuseums/denver-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/denvermuseums/molly-brown-house/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/denvermuseums/denver-museum-of-nature-and-science/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/railroad-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/milwaukee-wisconsin-museums/grohmann-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/milwaukee-wisconsin-museums/harley-davidson-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/milwaukee-wisconsin-museums/milwaukee-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/washington-d-c/zoological-park/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/cia-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/richmondvirginia-museums/museum-of-the-marine-corps/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/richmondvirginia-museums/virginia-museum-of-fine-arts/
https://joyofmuseums.com/most-popular/automotive-museums/tampabay-automobile-museum/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/navy-udt-seal-museum/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/national-naval-aviation-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/miamiflorida-museums/coral-castle/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/miamiflorida-museums/lowe-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/miamiflorida-museums/frost-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/miamiflorida-museums/perez-art-museum-miami/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/miamiflorida-museums/wolfsonian-fiu/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/miamiflorida-museums/vizcaya-museum-and-gardens/
https://joyofmuseums.com/most-popular/automotive-museums/americascar-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/seattlemuseums/seattle-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/seattlemuseums/national-nordic-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/seattlemuseums/museum-of-flight/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/seattlemuseums/museum-of-history-industry/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/seattlemuseums/frye-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/neworleans/new-orleans-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/neworleans/national-wwii-museum/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/atomic-testing-museum/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/museum-of-nuclear-science-history/
https://joyofmuseums.com/most-popular/national-museums-unitedstates/museum-of-wildlife-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/atlantamuseums/world-of-coca-cola/
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High Museum of Art (Alabama, Georgia)

Sanat

William Breman Jewish Heritage Museum (Alabama,
Georgia)
National Center for Civil and Human Rights (Alabama,
Georgia)
Atlanta History Center (Alabama, Georgia)
U.S. Space &Rocket Center (Alabama)

Dini, Sanat, Etnik
köken
Hukuk, Tarihi
Tarihi
Uzay

National Memorial for Peace and Justice (Montgomery,
Alabama)
MontgomeryMuseum of Fine Arts (Montgomery,
Alabama)

Sanat, Tarihi

The Legacy Museum: From Enslavementto
MassIncarceration (Montgomery, Alabama)
Barber Vintage Motorsport Museum (Birmingham,
Alabama)

Sanat, Tarihi

Birmingham Museum of Art (Birmingham, Alabama)

Sanat

Motor sporları

Sanat

NASCAR Hall of Fame (Charlotte, North Carolina)

Motor sporları

Bechtler Museum of Modern Art (Charlotte, North
Carolina)
Carolinas Aviation Museum (Charlotte, North
Carolina)
North Carolina Museum of Natural Sciences (North
Carolina)

Sanat
Havacılık
Doğa, Tarihi

Ackland Art Museum (North Carolina)

Sanat

Historic Yates Mill County Park (North Carolina)

Tarihi

North Carolina Museum of Art (North Carolina)

Sanat

Anchorage Museum (Alaska)
Alaska State Museum (Alaska)

Sanat, Tarihi
Sanat, Tarihi

University of Alaska Museum of the North (Alaska)

Tarihi

Parthenon in Nashville (Nashville, Tennessee)

Tarihi

Country Music Hall of Fame and Museum (Nashville,
Tennessee)
Tennessee State Museum (Nashville, Tennessee)

Müzikal

Musicians Hall of Fame and Museum (Nashville,
Tennessee)
Minneapolis Institute of Art (Minneapolis – Saint Paul,
Minnesota)
Mill City Museum (Minneapolis – Saint Paul,
Minnesota)
Weisman Art Museum (Minneapolis – Saint Paul,
Minnesota)

Müzikal, Biyografi

Walker Art Center (Minneapolis – Saint Paul,
Minnesota)
Gibbes Museum of Art (Charleston, South Carolina)

Tarihi

Sanat
Endüstri
Sanat

Sanat
Sanat
Savaş, Askeri

Fort Sumter (Charleston, South Carolina)
NathanielRussell House (Charleston, South Carolina)

Biyografi

Patriots Point Naval &Maritime Museum (Charleston,
South Carolina)
Magnolia Plantation and Gardens (Charleston, South
Carolina)
Frazier History Museum (Louisville, Kentucky)

Savaş, Askeri
Botanik, Tarihi

Muhammad Ali Center (Louisville, Kentucky)

Spor, Biyografi

Speed Art Museum (Louisville, Kentucky)
www.isarconference.org

Tarihi, Sanat

Sanat

https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/atlantamuseums/high-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/atlantamuseums/william-breman-jewish-heritage-holocaust-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/atlantamuseums/center-for-civil-and-human-rights/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/atlantamuseums/atlanta-history-center/
https://joyofmuseums.com/most-popular/air-and-space-museums/u-sspace-rocket-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/montgomery-alabama-museums/memorial-for-peace-and-justice/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/montgomery-alabama-museums/montgomery-museum-of-finearts/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/montgomery-alabama-museums/legacy-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/birmingham-alabama-museums/barber-vintage-motorsportmuseum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/birmingham-alabama-museums/birmingham-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlottenorth-carolina-museums/nascar-hall-of-fame/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlottenorth-carolina-museums/bechtler-museum-of-modern-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlottenorth-carolina-museums/carolinas-aviation-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/raleighdurham-and-chapel-museums/north-carolina-museum-of-naturalsciences/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/raleighdurham-and-chapel-museums/ackland-art-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/raleighdurham-and-chapel-museums/yates-mill/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/raleighdurham-and-chapel-museums/north-carolina-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/alaskamuseums/alaska-state-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/alaskamuseums/museum-of-the-north/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/nashvillemuseums/parthenon-nashville/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/nashvillemuseums/country-music-hall-of-fame/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/nashvillemuseums/tennessee-state-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/nashvillemuseums/musicians-hall-of-fame-and-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/minneapolis-saint-paul-museums/minneapolis-institute-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/minneapolis-saint-paul-museums/mill-city-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/minneapolis-saint-paul-museums/weisman-art-museum-virtualtour/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-ofamerica/minneapolis-saint-paul-museums/walker-art-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlestonsouth-carolina-museums/gibbes-museum-of-art/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlestonsouth-carolina-museums/fort-sumter/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlestonsouth-carolina-museums/nathaniel-russell-house/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlestonsouth-carolina-museums/patriots-point/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/charlestonsouth-carolina-museums/magnolia-plantation-and-gardens/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/louisvillekentucky/frazier-history-museum/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/louisvillekentucky/muhammad-ali-center/
https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/louisvillekentucky/speed-art-museum/
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Louisville Slugger Museum & Factory (Louisville,
Kentucky)

Tarihi, Biyografi

https://joyofmuseums.com/museums/united-states-of-america/louisvillekentucky/louisville-slugger-museum-factory/

Kaynak: (Joyofmuseums, 2022).
Tablo 3 incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde toplamda 34 eyaletten 254 müzede sanal müzecilik
uygulamasının olduğu anlaşılmaktadır. Sanal müze uygulamalarının uygulandığı eyaletler; California (35),
Washington (22), New York (19), Texas (18), Ohio (13), Pennsylvania (11) ve Massachusetts (10)
şeklindedir. Florida’da dokuz, Michigan’da sekiz, North Carolina’da yedi tane sanal müze uygulaması
bulunmaktadır. Alabama, Arizona, Connecticut, Maryland ve Washington State’te altışar tanedir. Colorado,
Delaware, Illionis, Georgia, Missouri, New Orsey, South Carolina ve Virginia’da beşer, Indiana, Hawaii,
Minnesota, Kentucky, Tennessee ve Winconsin’de dörder, Alaska’da üç, Lousiana’da iki, Neveda, New
Mexico ve Wyoming eyaletlerinde ise birer sanal müzecilik uygulamasının var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sanal müzelerin çoğunlukla; sanat, tarih, etnik köken, havacılık, uzay,
savaş ve askeri temalı olduğu anlaşılmaktadır. Motor sporları, otomotiv ve biyografi tema türlerine sahip olan
müzeler olduğu da görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin resmî Turizm Bakanlığı internet
sayfasındaki arama motorunda yapılan tarama neticesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin sanal müzecilik
uygulamasına ilişkin bağlantıların yer almadığı tespit edilmiştir (U.S. Department of Commerce, 2022).
4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
İnsanların turizme katılmasında tetikleyici unsurların başında bilgi ve merak duygusu gelmektedir.
Dolayısıyla insanların turizme katılmalarında itekleyici duygu olan merak destinasyonlar bakımından çekici
bir unsur olabilmektedir. Gelişen bilgi teknolojileri sayesinde insanlar merak ettikleri yerler hakkında internet
üzerinden araştırma yapabilmektedirler ve bu teknolojiler seçenekler arasından tercih yapmalarında etkili
olabilmektedir. Turizm aracılığıyla insanların bilgi birikimleri arttırabilmektedir ve genel kültür seviyelerini
de yükseltebilmektedir. İnsanlık tarihini yansıtan ve koruyan müzeler, kişilerin kültürlenmesini sağlayan ve
koruyan açık ve/veya kapalı bilgi alanlarıdır. Turizmde rekabet gücünü elde edebilmek için ülkelerin ve
destinasyonların turizmi oluşturan doğal, tarihi ve kültürel değerlerini bir çekicilik unsuru olarak kullanmaları
ve bunları sergilemeleri önemlidir. Turizmde gerçeklik uygulamaları aracılığıyla turistlere fiziksel kanıtlar
sunulabilmektedir. Müzecilik alanında, turistlerde merak uyandıracak bunun yanında turistlerin tercih ve zevk
değişimlerini de dikkate alacak şekilde gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
Pandemi dönemi öncesinde dünya genelinde en çok turist ağırlayan ilk üç ülkenin (Fransa, İspanya ve
Amerika) sahip oldukları turistik değerlerin pandemi döneminden sonra normalleşmenin başlamasıyla turizm
faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettirebilmeleri insanların merak duygularını taze tutmaları bağlıdır.
Araştırma kapsamında pandemi öncesinde en çok turist ağırlayan üç ülke arasında en fazla sanal müzeye
sahip olan ülkenin 254 sanal müze ile Amerika Birleşik Devleti’nin olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’ni 15 sanal müze ile İspanya ve 7 sanal müze ile Fransa takip etmektedir. Ancak bu ülkelerin
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hiçbirinin resmî turizm kurumlarının internet sayfalarında sanal müzecilik uygulamalarının bağlantı linklerini
vermedikleri saptanmıştır. Bazen internet üzerinden çok fazla bilginin bulunması doğru ve güvenilir bilgiye
ulaşılmasına engel olabilmektedir. Turistlere yönelik tanıtım ve kapsamlı enformasyon görevinin ülkelerin
ulusal turizm kurumlarının görevlerinden olduğu düşünüldüğünde, gerekli iyileştirmelerin yapılması son
derece önemlidir. Ayrıca sanal müze sayılarının daha fazla arttırılması gerektiği görülmektedir. Bu araştırma
internet arama motorlarına araştırmaya konu olan ülkelerin isimleri ve sanal müzeler kelimelerinin taratılması
sonucunda çıkan bilgilerden oluşmaktadır. İlerleyen çalışmalarda kıtalara göre konuya ilişkin araştırmalar
yapılabilir veya araştırmaya dâhil edilen ülke sayısı arttırılabilir.
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KÜLTÜREL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EFES ANTİK KENTİ
ÖRNEĞİ
Suat ARPACI
Firat University Vocational School of Social Sciences
ORCİD: https://orcid.org/0000-0003-2683-6060

ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, turistik alanlarda (turistik bölge, turistik nokta veya destinasyon) yaşanan ve
sürdürülebilir turizmi önemli ölçüde etkileyen taşıma kapasitesi ne bağlı olarak koruma sorunlarına çözüm
aramaya çalışmaktır. Bu bağlamda Efes antik kentinde turizme açılmış olanların mevcut durumların taşıma
kapasitesine bağlı olarak korunup uygun olarak kullanılıp kullanılmadıkları ortaya koymak olacaktır. Bu
çalışma için veri toplama yöntem ve tekniği olarak “yapılandırılmamış görüşme (formal)” seçilmiştir. Verileri
İzmir ili Selçuk ilçesinde hizmet veren Efes antik kenti ve Efes müze çalışanlarında elde edilmiştir. Çalışma
sonucunda Efes antik kentinde koruma çalışmaları yeterli bir şekilde yapılmadığı, Efes antik kentinde aşırı bir
tüketim olduğu, Efes antik kentinde turizm planlaması kapsamında belirli eksiklikler bulunduğu ve Efes antik
kenti ve çevresinde denetim ve güvenlik önlemlerinin azlığı Efes antik kentinde kirliliğe ve tahribatlara neden
olduğu gibi sonuçlara ulaşılırken, Bölge halkının Efes antik kentinin önemi konusunda turizm bilinci
yeterince oluşması ve Efes antik kentinde personel eğitimi ile ilgili çalışmalar Müze müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir, Sürdürülebilir Turizm, Efes Antik Kenti, Kültür Turizmi
SUSTAINABILITY OF CULTURAL TOURISM: THE EXAMPLE OF THE ANCIENT CITY OF
EFES
ABSTRACT
The main purpose of this research is to try to find solutions to conservation problems in touristic areas (tourist
area, touristic point or destination) depending on the carrying capacity, which significantly affects sustainable
tourism. In this context, it will be revealed whether the ones opened to tourism in the ancient city of Ephesus
are preserved and used appropriately depending on the carrying capacity of their current conditions. For this
study, 'unstructured interview (formal)' was chosen as the data collection method and technique. The data
were obtained from the employees of the ancient city of Ephesus and the Ephesus museum, serving in the
Selcuk district of Izmir. As a result of the study, it was concluded that the conservation works were not
carried out adequately in the ancient city of Ephesus, there was excessive consumption in the ancient city of
Ephesus, there were certain deficiencies in the scope of tourism planning in the ancient city of Ephesus, and
the lack of control and security measures in the ancient city of Ephesus, causing pollution and destruction in
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the ancient city of Ephesus. While reaching the destination, it has been concluded that the people of the region
have enough tourism awareness about the importance of the ancient city of Ephesus and that there are studies
carried out by the Museum directorate regarding personnel training in the ancient city of Ephesus.
Keywords: Sustainable, Sustainable Tourism, Ephesus Ancient City, Cultural Tourism
1. GİRİŞ
1970’li yıllarda ortaya çıkan sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm kavramları
turizm temel öğeleri olan sosyo-kültürel ve doğal kaynakların zarar görmelerini engellemek ve turizm
gelişmesini sağlamada başvurulan bir terimdir.
Turizm faaliyetleri sürekli olarak devam eden ve turizm hareketlerinin tüm dünyada artış gösterdiği bir
geçektir.

Turizm olumlu etkilerinin yanında dikkat edilmediği ve kontrol edilmediği takdirde olumsuz

etkilerinin de var olduğu söylenebilir. Sürdürülebilir turizm kavramıyla turizm bir sonraki nesillere de
aktarılarak devamlılığı sağlanabilir. Sürdürülebilirlik kavramı da tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de yer
almaktadır. Turizmin kültürel, doğal ve fiziki çevre üzerinde etkisi de kaçınılmaz olacaktır. Değişen tercihler
ile birlikte insanlar her türlü turizm faaliyetlerinde kalite ve farklılık aramaya başlamışlardır. Özellikle doğal
ve kültürel alanlara olan ilginin artması doğal ve kültürel alanların korunmasını, sürdürülebilir kullanımın
sağlanmasını ve bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır.
Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin mümkün olması için; doğa, iklim, çevre, kültür, tarih, folklor gibi
vazgeçilmez faktörlerin korunarak ve geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması gerekmektedir.
Bu sayede korunan ve geliştirilen kaynaklar, gelecek kuşakların tam anlamıyla hizmetine sunulabilecektir.
Dolayısıyla turizm kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmeyi ve bu kapsamdaki çalışmaları gerektirmektedir.
Bu araştırmanın temel amacı da turistik alanlarda yaşanan ve sürdürülebilir turizmi önemli ölçüde etkileyen
taşıma kapasitesi ne bağlı olarak koruma sorunlarına çözüm aramaya çalışmaktır. Bu alanda yapılan birçok
araştırmada bu sorunun varlığı ortaya konulmuş ve destinasyona açılacak her bölge için daha planlama
aşamasında taşıma kapasitesi sınırlarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Sürdürülebilir turizm anlayışına ulaşabilmek için, turistik alanlar turizme açılmadan önce mutlaka taşıma
kapasitesi açısından değerlendirilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Bu bağlamda Efes antik kentinde
turizme açılmış alanların mevcut durumların taşıma kapasitesine bağlı olarak korunup uygun olarak kullanılıp
kullanılmadıkları ortaya koymak olacaktır.
Bu anlamda Efes antik kentinin taşıma kapasitesine bağlı olarak koruma çalışmalarını çeşitli boyutları ile ele
alındığı çalışmalar ve araştırmalar, planlama konusuna yardımcı olarak, turizmin sürdürülebilirliğine katkı
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sağlayacaktır. Bu araştırmada sürdürülebilir turizm ve kültür turizmi ile ilgili kavramlar, teoriler ve
değerlendirmeler, tartışmalar literatürden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle yapılan
çalışmanın bir diğer önemi, var olan problemi çeşitli boyutları ile ortaya koymaktır. Efes antik kentinde
oluşan ziyaretçi sayısının fazlalığını belirlemek ve yapılacak koruma çalışmalarının bu bağlamda
yapılmasının önemi belirtilecektir.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Sürdürülebilirlik Kavramı
Sürdürmek; bir durumun, bir şeyin sürmesini, olmasını sağlamak, devam ettirmek demektir. Tekeli’ye göre
sürdürülebilirlik, çevre hareketi içinde ortaya çıkan ve yaygın olarak kabul edilen; içeriği siyasal süreç içinde
ve devamlı yeniden belirlenen ahlaki bir kanıdır (Tekeli, 2001). Başka bir tanımlamada ise, sürdürülebilirlik,
herhangi bir sistemin işleyişini sürekli ve bozmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ya da sistemin yasama bağlı
olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden devam ettirebilmesidir, şeklinde belirtilir (Kocaboyun, 2009).
Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı pek çok alan için kullanılan bir terim olmuştur. Birbirinden farklı olgu
ve kavramlar için kullanılsa da ortak olan bir nokta vardır ki bu da kaynakların korunması ve gelecek kaygısı
duyulmasıdır. Tarihi süreç içerisinde insanların gelişimlerine dayanan büyüme, hızlı nüfus artışı ve aşırı
tüketim, bunlarla orantılı olarak kirliliğe ve doğal kaynakların geri dönüşümsüz tahribine yol açmıştır.
Böylece insan ihtiyaçları ve çevre arasında bir dengenin kurulması zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla
sürdürülebilirlik, gelişme için böyle bir dengenin meydana getirilmesini, çevre, büyüme ve kalkınma
ilişkilerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını ya da en azından azaltılmasını hedefleyen bir kavram
olarak karsımıza çıkmaktadır (Sarkım, 2007).
2.2. Sürdürülebilir Turizm Kavramı
Sürdürülebilir turizm kavramı ilk olarak 1973 yılında ortaya çıkmıştır. Bu kavram 1980’lerin sonlarına doğru
çevreye olan ilginin artmasıyla, sürdürülebilir kavramı, turizm araştırmalarında kullanılamaya başlanmıştır.
Sürdürülebilir kavramı kültür ile turizm, çevre ve ekonomik etkilerin bir arada incelenmesini ortaya
çıkarmıştır. (Gezici, 2006). Sürdürülebilir turizm kavramından söz edebilmesi için turizmin çevre ile olan
ilişkini doğru bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. (Balanlı, 1999).
Turizm bölgesinin gelecekte meydana gelebilecek gelişmelere karşı hazırlık olması ve olumsuz durumlara
karşı korunabilmesi ve bu doğrultuda turizmim gelişimi için oluşturulan politikaya, yönetime, yönergeye ve
ilkeye sürdürülebilir turizm denilmektedir (Mercan, 2010). Başka bir ifadeyle sürdürülebilir turizm, çevresel
etkiler dikkatte alınarak oluşturulan yeni uygulamalar ve takip edilen gelişmelerdir ( Demir, 2002).
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Sürdürülebilir turizmin başka bir tanımda ise turistik bölge halkını dışlamayan, turistleri yanıltmaya ve
kaynakları tüketmeyen bununla birlikte bölge halkı, turist ve destinasyon arasında uyumlu ve verimli ilişkiyi
inceleyen bir kavramdır. (Mercan, 2010).
Sürdürülebilir turizmin temeli çevresel sorunları azaltmaktır. Bunun için turizm işletmelerinin enerji, atık su
ve tüketimi, satın alma stratejileri ve bölge halkıyla ilgili faaliyetleri yanı sıra turist sayısına bağlı olarak
oluşan çevresel sorunlarla ilgilenmektedir. Turizm işletmeleri, özel sektör, turistler, bölge halkı ve
destinasyon çekiciliklerinin sürdürülebilir turizmin başarılı bir biçimde uygulanması adına iş birliği yapmaları
gerekmektedir (Mercan, 2010).
Sürdürülebilir turizm, bir bölgede turizmin geliştirilirken o bölgedeki tüm kaynakların korunması, yaşam
kalitesinin yükseltilmesi ve ülkenin kültürel bütünlüğüne saygı gösterilmesi anlamına gelmektedir (Yılmaz,
2007). Yani turizm faaliyetleri sonucu ekonomik kalkınmanın, fiziki ve kültürel kaynakların korunması ve
geliştirilmesi, sürdürülebilir turizmin gelişmesinde temel amaç sayılmaktadır (Ceylan, 2001). Sürdürülebilir
turizmle, sektörün faydalandığı çevre ve insan kaynaklarını olumsuz şekilde etkilemeden, turizm kapasitesini
ve turizm ürünlerinin kalitesini arttırabilmek hedeflenmiştir (Akış, 2001; Tuna, 2007). Turizmin sürdürülebilir
ilkeler doğrultusunda geliştirilmesinde temel yaklaşım, turizm projelerin, programların ve politikalarının uzun
dönemli ekonomik hedeflerinin, doğal ve insan eliyle oluşturulmuş kaynakların yönetimi ve korunması
arasında dengeli bir ilişkinin gözetilmesi zorunluluğudur (Demircioğlu, 1997).
Sürdürülebilir turizm anlayışını daha iyi kavrayabilmek ve sürdürülebilir turizmin doğayla uyum içinde
gelişimini gerçekleştirebilmek için bazı ilkeler bulunmaktadır (Beyhan ve Ünügür, 2005). Garrod ve Fyall
(2002), sürdürülebilir turizmle ilgili on ilke belirlemiştir. Bu ilkeler:
•

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı

•

Aşırı tüketimin ve atıkların azaltılması

•

Çeşitliliğin korunması

•

Turizmin planlamayla bütünleştirilmesi

•

Yerel ekonomilerin desteklenmesi

•

Yerel halkları kapsaması

•

Halka ve ilgili gruplara danışılması

•

Personelin eğitilmesi

•

Sorumlu bir turizm pazarlamasının yapılması

•

Araştırma girişimi

Literatür incelendiği zaman kültürel miras ile sürdürülebilir kavramın çok az incelendiği görülmektedir.
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde kültürel miras ve sürdürülebilir turizm arasında üç türlü bir ilişkiden söz
edilebilir (Du Cros, Bauer ve Song, 2005). Chhabra (2009) yaptığı çalışmada kültürel mirasa olan yoğun ilgi
ve aşırı ziyaretçi sayısının kültürel mirası olumsuz etkilediğini fakat bunun yanında ziyaretçilerden elde edilen
gelir daha ön planda tutulduğunu vurgulamaktadır. Dünya mirasını konulan bazı araştırma sonuçları
incelendiğinde yöneticilerin çoğunlukla finans sorunu yaşadıkları aşırı ziyaretçi sayısına bağlı olarak kültürel
mirasların yıpranma sorunu yaşadıkları görülmektedir (Li, Wu ve Cai, 2008).
2.3. Sosyal ve Kültürel Turizm Destinasyonu Olarak Efes Antik Kenti
Kültür Turizmi açısından Türkiye dünyada ender görülen zenginliklere sahip bir ülkedir. Birçok medeniyete
ev sahipliği yapmıştır. Efes antik kenti antik çağın en önemli yerleşimlerinden biri olmuştur. Ayrıca Efes
antik kentinde de bulunan tarihi yapıların büyük bir bölümü ayaktadır. Türk ve Dünya Turizmi açısından çok
önemli bir merkezdir (www. Turizm gazetesi.com. 2022).
İnsanlık tarihinin üç büyük dini olan Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik, dünyanın en büyük
uygarlıklarını barındıran Anadolu topraklarında olgunlaşmış ve etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Efes ören
yeri de bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Günümüze kadar uzanan eşsiz eserleriyle inanç turizmi
açısından büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Kültür turizm destinasyonu olarak bu değerlerin bir bütün
olarak güçlü bir imajla sunulması, ülkemizin tanıtımı için de son derece önemlidir (www.tbb.gen.tr/ 2022).
Kuruluşu tarih öncesi çağlara dayanan kentin bugün görülebilen kalıntılarının çoğu Roma İmparatorluk
dönemine aittir.
•

Tiyatro

Efes’in iyi korunmuş yapılarının en büyüğü ve en etkileyicisi tiyatrodur. Genişliği 145m. Kuşadası’ndan Efes
ören yerine yaklaşırken görülen tiyatronun günümüzdeki kalıntıları da göz alıcıdır (Akurgal, 2000).
Tiyatro ilk kez Hellenistik dönemde inşa edilmeye başlanmış daha sonra İmparator Claudius (M.S. 41-54)
genişletilmiş, İmparator Trajan’ın döneminde tamamlanmıştır.24.000 kişilik oturma kapasitesine sahiptir
(Çimrin, 2001).
Tiyatronun akustiği kusursuzdur. Antik çağda akustik, izleyicilerin oturduğu bölümün belirli noktalarına
yerleştirilen bronz ve topraktan yapılmış ses yansıtıcı çanaklar yardımıyla, daha da güçlendirilmiştir (Eser,
2011).
Hıristiyanlık dünyasının çok yakından bildiği toplumsal bir olay bu tiyatroda cereyan etmiş ve Efes tarihinde
çok önemli bir iz bırakmıştır (Türkoğlu,1992).
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•

Yamaç Evler

Adlarını konumlarından alan Yamaç Evleri, Bülbül Dağının Kuretler Caddesine bakan kuzeydoğu
yamaçlarına kurulmuştur. Bunlar Efes’in ileri gelenleri ve genellikle zengin kişilerin yaşadığı evlerdir.
(Erdem, 2006).
İki hatta üç katlı olan evlerin çoğu sütunlarla çevrili, üzeri açık havuzlu bir avlu etrafındaki odalardan
oluşuyordu. Alt katlardaki mutfak, tuvalet, hamam, yemek odası gibi günlük yaşam mekânları, üst katlarda ise
yatak odaları ve çocuk odaları vardı. Yamaç evlerin M.S. 1. yüzyıl civarında inşa edildiği bilinmektedir. Bir
deprem sonucu tahrip olmuş ve 7. yüzyılın sonunda kullanılamaz hale gelmiştir (Çimrin, 2001).
•

Celsus Kütüphanesi

Efes’in bugün için en önemli yapılarından biri hiç şüphe yok ki Celsus Kütüphanesidir. Birçok mimarlık
parçasının iyi korunmuş olarak ele geçtiği kütüphanenin onarım çalışmalarına 1970 yılında Arkeolog W.M.
Strocka ve Yüksek Mimar F.Hueber tarafından başlanılmış ve bu çalışma 1978 yılı Eylül ayında
kütüphanenin ön yüzünün tekrar ayağa kaldırılması ile tamamlanmıştır (Akurgal, 2000).
Yapı Gaius Iulius tarafından, M.S. 106- 107 yıllarında Asia prokonsülü olan babası Gauius Iulius Celsus
onuruna M.S. 115-117 yılları arasında yaptırılmış, 262 yılında bir yangınla tahrip olmuştur (Erdem, 2006).
•

Vedius Gymnasionu

Antik çağda gençlerin devam ettiği eğitim kurumu). Efes’in önde gelen kişilerinden olan P.V.Antoninus’un
M.S.150 tarihlerinde yaptırdığı, dostu İmparator A.Pius ile tanrıça Artemis’e sunduğu gymnasion, kentin en
iyi korunmuş eserlerinden biridir (Akurgal, 2000).
•

Stadyum

Vedius Gymnasionun güneyinde bulunan her çeşit törenin, atletik yarışmaların, araba koşularının ve gladyatör
dövüşlerinin yapıldığı yerdir. Ele geçen yazıtlarda İmparator Neron zamanında (M.S. 54-68) inşa edildiği
öğrenilmiştir (Akurgal, 2000).
•

Agoralar

Ticari Agora, Hellenistik Devirde yapılan, M.Ö. 3. Yüzyıldan M.S. 7. yüzyıla kadar kullanılan agorada
sütunlu galerilerin arkasında 70 dükkan bulunuyordu. Son kazılarda agoranın altında, Arkaik (M.Ö 650-480)
Devire ait bir köy ortaya çıkartıldı (Erdem, 2006).
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Devlet Agorası Roma Devrin de kentin en büyük yönetim merkeziydi. M.S. 1. Yüzyılda İmparator Agustus ve
Claudius zamanında inşa edilmiştir. Dinsel törenlerin ve toplantıların yapıldığı alandır (Çimrin, 2001).
•

Prytaneion

Devlet Agorası kuzeyinde yer almaktadır. Kent meclisi toplantı binası ya da belediye binası işlevini
görüyordu. Efes Müzesindeki Artemis heykelleri burada yapılan kazılarda bulunmuştu (Erdem, 2006).
•

Domitian Tapınağı

Efes’te bir imparator adına, yani ona tapınılmak üzere yapılmış ilk kutsal yapıdır. Kentin en güzel ve en
merkezi yerinde, devlet agorasının tam karşısında inşa edilmiş bir yapıdır. Efes kenti bu tapınağın
yapılmasından sonra,

Asya’nın birinci ve en büyük metropolü unvanına, ayrıca Roma imparatorunun

Tapınak koruyuculuğu özel hakkın da eklemişti (Akurgal, 2000).
•

Trajan Çeşmesi

İmparator Trajan zamanında (M.S.98 ) inşa edilmiş ve Efes için son derece önemli bir değer taşımaktadır.
Çeşmenin ortasındaki platformda Trajan’ın heykeli ve Dünyayı sembolize eden yuvarlak mermer bir taş yer
almaktadır. Heykelin pozisyonunda Trajan’ ın ayağı bu yuvarlak taşın üstündedir. Dünyanın kendi kontrolü
altında olduğu mesajını vermek istemiştir. Ayrıca dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunun Romalılar tarafından
o zamanlarda bile biliniyor olması diğer bir kanıttır (Seval. 1990).
3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu bölümde Efes antik kentinin sosyal ve kültürel sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi birincil
verilerden yararlanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Verileri elde etmek için, araştırmada tek evren üzerinde çalışılmıştır. Evrenimiz İzmir ili Selçuk ilçesinde
hizmet veren Efes antik kentidir.
3.2. Veri Toplama Yönteminin Geliştirilmesi
Araştırma modeli olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışma için veri toplama yöntem ve tekniği
olarak “yapılandırılmamış görüşme (formal)” seçilmiştir. Yapılandırılmamış görüşmelerde tüm sorular
önceden detaylıca düşünülmüştür. Görüşme herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı
olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntem olması nedeniyle araştırmada kullanılmıştır. Bu tür
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görüşmelerde görüşmeciler herkese aynı soruyu neredeyse aynı sözcükleri kullanarak yöneltirler, dolayısıyla
görüşmecinin sınırlı bir özgürlüğü vardır. Bu çalışma ile Efes ören yeri ile ilgili yapılan çalışmalara güncel
bir katkı sağlamak bundan sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak olabilecek bir çalışma yapabilmek
amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; İzmir Selçuk’ta yer alan Efes müze çalışanları ile
görüşülmüştür.
Görüşme formu demografik ve sürdürülebilirliğin ilkelerinden kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Görüşme
formu soruların hazırlanmasında, araştırma kuramında incelenen çalışmalardan ve uzman görüşlerinden
faydalanılmıştır. Bu araştırmada, öncelikle çalışmanın teorik alt

yapısını

oluşturmak amacıyla

sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm, kültür turizmi destinasyonu olan Efes antik kenti hakkında literatürde
ve daha önce yapılmış çalışmalarda dikkate alınarak kütüphane ve internet yolu ile ikincil veriler kullanılarak
önceki bölümler oluşturulmuştur. Uygulamaya yönelik verilerin toplanmasında ise görüşme formu
hazırlanarak görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Efes müzesi çalışanlarına yönelik oluşturulan görüşme
formunda Efes antik kentinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Görüşme formu
hazırlanırken sürdürülebilirliğin ilkeleri dikkate alınmıştır. Ancak alana yönelik oluşturulan sorular
araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve uzman kişilerden yardım alınmıştır. Görüşmeler Selçuk Efes Müzesinde
yapılmıştır.
3.3. Bulgu ve Değerlendirme
Bu çalışmada 6 Efes müzesi ve antik kent çalışanıyla görüşülmüştür. Çalışmaya dahil olan katılımcılara
K1,K2,…..K6 şeklinde kodlama yapılmıştır. Tablo 1’de katılımcılara ait demografik bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1. Demografik Özelliklere
Katılımcı

Cinsiyet

Yaş

Medeni durum

Eğitim durumu

Çalıştığı yer

K1

Erkek

46

Evli

Lisans

Efes müzesi

K2

Kadın

26

Bekâr

Lisans

Efen antik kenti

K3

Erkek

35

Evli

Ön lisans

Efes müzesi

K4

Erkek

53

Evli

Lisans

Efes müzesi

K5

Kadın

42

Evli

Lisansüstü

Efes müzesi

K6

Erkek

23

Bekâr

Lisans

Efes antik kenti

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya 2 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 6 kişi katılmıştır. Katılımcıların
yaşlarına bakıldığında 23 ile 53 arasında değişmektedir. Katılımcılardan 2’si bekâr 4’ü evlidir. Eğitim
durumları incelendiğinde ise katılımcıların çoğunlukla lisans mezunu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalıştıkları yere bakıldığında 2 kişi efen antik kentinde 4 kişinin ise Efes müzesinde çalıştığı görülmektedir.
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Yapılan görüşme sonucunda katılımcılardan elde edilen veriler sürdürülebilir turizmin 10 ilkesine bağlı olarak
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler katılımcıların vermiş oldukları cevaplara bağlı olarak yapılmıştır.
Yapılan değerlendirme 10 ilke başlığı altında yapılmıştır.
Kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kentinde iki tür
koruma çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar müzenin yaptığı koruma çalışmaları ve kazı ekibinin yaptığı
koruma çalışmalardır. Müzenin yaptığı koruma çalışmaları dörde ayrılmaktadır. Bu çalışmalar çevre
düzenlenmesi, yürüyüş güzergahlarının düzenlenmesi, Efes antik kentindeki eserlere yönelik çalışmalar ve
kısmı restorasyon çalışmalarından oluşmaktadır. Müze yetkilileri bu dört çalışmadan sadece çevre
düzenlenmesi üzerine durmaları önemli bir bulgudur. Kazı ekibinin çalışmaları da dörde ayrılmaktadır. Bu
çalışmalar restorasyon, rekonstrüksiyon, yüzey araştırmaları ve kazı yapılacak alan araştırmalarından
oluşmaktadır. En önemli bulgu kazı ekibinin kazı yapılacak alan araştırmalarına yönelik çalışmaları olmuştur.
Efes antik kentinde kazı çalışmalarının belir bir bölüme ayrıldığı görülmektedir. Yapılması gerek diğer
koruma çalışmalar üzerinde çok az durulduğu bunun nedenin ise finansal kaynakların yetersizliğidir. Efes
antik kentinde kazı çalışmaları 115 yıldır devam etmektedir. Efes antik kentinde kazı çalışmalarının sürekli ve
istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü görülmektedir. Efes antik kentinde yapılan bu kazı çalışmalarının fiziki
şartlar nedeniyle yavaş ilerlemesi ise önemli bir bulgudur. Efes antik kentinde 115 yıl süren kazı
çalışmalarında rağmen kentin hala % 20-25 ayaktadır. Bu da Efes antik kentinin sadece % 20’lık bir
bölümüyle yakaladığı turizm potansiyelinin kentin geri kalan kısmın da kazılarak ortaya çıkarılması
gerektirdiğini doğurmuştur. Efes antik kentinde orijinal yapıdan uzaklaşılarak yapılan restorasyon çalışmaları
bulunmaktadır. Buna örnek olarak (Domitianus çeşmesi ve tapınağı, Memmius yapısı) gösterilebilinir. Bu
orijinal yapıdan uzaklaşılarak yapılan restorasyon çalışmaları 1950-1970 yılları arasında yapıldığı ise önemli
bir bulgudur. Bu restorasyon çalışmaların o zaman şartları düşünüldüğünde ve belki de bir an önce turist
çekebilme isteği ile hız bir şekilde yapılmıştır. Orijinal yapıdan uzaklaşılarak yapılan tüm yapıların bu tarih
aralığında olduğu söylenmektedir.
Aşırı tüketim ile ilgi bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kentini yılda 1.8 ile 2 milyon kişi arasında
ziyaretçi ziyaret etmektedir. Bu ziyaretçi sayısının fazlalığı Efes antik kentini olumsuz yönden etkilediği
önemli bir bulgudur. Bu fazla ziyaretçi sayısının sebep olduğu tahribatlar ise ziyaretçilerin antik kent ve
civarını gezerken yarattıkları kirlilik ve tahribat tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu da Efes antik kentinde ve
şu anki koruma önlemleri turist artışı karşısında gün geçtikçe yetersiz kaldığını göstermektedir. Efes antik
kentinin antik dönemdeki nüfusu 200 bin civarındadır. Efes antik kentine yönelik bir taşıma kapasitesinin
belirlenmemesi önemli bir bulgudur. Bu kapasite belirlenmesinde ise Efes antik kentinde ayakta bulunan
alanın antik dönemdeki nüfusu dikkate alınarak bir taşıma kapasitesi belirlenmesi gerekmektedir. Yüksek
turizm potansiyeline sahip Efes antik kenti ve civarının, yüksek ziyaretçi grupları tarafından ziyaret edilmesi
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bu kültürel değerlerin yıpranmasına ve zarar görmesine yol açmaktadır. Bu yıpranmaların çevresel ve antik
kent içerisinde oluşması önemli bir bulgudur. Çevresel olarak peyzajı bozan yapılar Efes antik kenti ve
çevresindeki alanlardaki yapılardan bir kısmı görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Özellikle antik kent giriş ve
çıkışında yer alan dükkanlar son derece olumsuz bir görüntü sergilemektedir. Efes antik kenti içerisinde
oluşan yıpranmalar ise yapıları tahribatı ve mermerlerin aşınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca
ziyaretçi grupları tarihi varlıklar arasında dikkatsizce yürüyüp dokunmaları, üzerlerine basmaları büyük
yıpratıcı etkiler oluşturmaktadır. Burada önemli olan bulgu kısa süreli ziyaretlerin yapılması yoğun ve sürekli
ziyaretlerin yapılması, ziyaretçiler için belirli yürüme parkurlarının bulunmaması, düzensiz ve isteklerine göre
hareket etmeleri, ziyaretlerini sınırlandırılmış süreler içerisinde bitirme çabaları Efes antik kenti

ve

çevresinde yıpratıcı, düzen bozucu etkiler yaratmaktadır.
Çeşitliliğin sürdürülmesi ile ilgi bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kentinin sürdürülebilirliği açısından
Efes antik kentinin sahip olduğu kültürel çeşitlilikler vardır. Önemli hac alanı olan Meryemana evinin Efes
antik kentine yakınında yer alması ve Meryemana Evi pek çok turistin hacı olmak için bu yöreye gelmesi,
Dünya’nın 7 harikasından ve ilk yerleşim yerlerinden biri olan Artemis tapınağının Efes antik kentinde yakın
olması, eşsiz tarihi değerleri olan Efes Antik Kilisesi, St. John Kilisesi gibi eserlerin Efes antik kentine
çeşitlilikler sunması önemli bir bulgudur. Bu çeşitliliği Efes antik kentinde oluşan aşırı ziyaretleri azaltmada
kullanma çalışmaları müze müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Turizmin planlama kapsamına yönelik bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kentinin sürdürülebilirliği
açısından Efes antik kenti birçok üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler konumu itibariyle İzmir, Kuşadası,
Aydın’a yakınlığı çok fazla talep olmasını yaratmaktadır. Önemli Hac alanı Efes antik kenti yakınındaki
Meryemana Evi pek çok turistin hacı olmak için bu yöreye gelmesini sağlamaktadır. Dünya’nın 7
harikasından biri ilk yerleşim yerlerinden biri olan Artemis tapınağı eşsiz tarihi değerleri Efes Antik Kilisesi,
St. John Kilisesi dünyaca ünlü eserlerin bulunması Efes antik kentinin üstünlüğünü oluşturan önemli
bulgulardır. Efes antik kentinin bu üstünlüklerinin özellikle Efes antik kentine yönelik oluşan yoğun
ziyaretlerde Efes antik kentine alternatif olarak kullanılması gerekmektedir. Tanıtım ve pazarlamanın
yapılamaması, Efes’in Kuşadası’na dâhil olduğunu zannedilmesi Efes antik kentinin zayıflığını oluşturan
önemli bulgulardır. Bu zayıflıkların Efes antik kentinin fiziki özelliğinden kaynaklanmadığı açıktır. Bu
zayıflıkların nedeni olarak Efes antik kentinin iyi bir şekilde tanıtılamamasıdır. Bu tanıtım eksikliğinin neden
ise kaynak yetersizliği ve turizm politikalarının ve tanıtım çalışmalarının sadece deniz kum ve güneşi
içermesidir. Turizmin planlaması kapsamında özellikle ziyaretçi sayısının fazla olduğu yaz aylarında bazı
ekstra çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda yaz aylarında Efes antik kentinde bazı
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar güvenlikçi sayısının artırılması ziyaret saatinin uzatılması
ilaçlamaların yapılması ve temizlikçi sayılarının artırılmasın oluşmaktadır. Burada en önemli bulgu bu
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faaliyetlerin tümünü birden yapılmasına çalışılmasıdır. Ayrıca aşırı ziyarete bağlı olarak gezi güzergahlarının
yetersiz olduğunun belirlenmesi önemli bir bulgudur. Aşırı ziyaret bağlı olarak yetersiz olan gezi güzergahına
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Yerel ekonomilere yönelik bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kenti koruma çalışmalarına yerel
yönetimler ve özel kurumların destekleri bulunmaktadır. Efes antik kenti ve çevresinde denetim ve güvenlik
önlemlerinin azlığı yüksek oranda kirlilik ve tahribe yol açması yeterli çevre temizliği ve düzeni
sağlanamaması ve Efes antik kentinde denetim azlığı son derece önemli zararlara yol açmaktadır. Denetim
azlığı yerel yönetim ve belediyelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle yerel yönetimler Efes
antik kenti koruma çalışmalarında ve çevre düzenlenmesine destek oluşturmaktadır. Uzun süren çalışmalar
sonucunda Selçuk Belediyesi tarafından “ Efes Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planları” tamamlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında: Efes Antik Tiyatronun güney kapısını güçlendirme, güney kapısının çelik yapı
elemanları kullanılarak sağlamlaştırılması için kazı başkanlarının önerileri doğrultusunda 2 adet güçlendirme
projesi hazırlatıldı. Tiyatro binasının tadilat, elektrik projesi, onarım ve restorasyonu için gerekli olan statik
raporlar hazırlanıp uygulamaya konuldu.
Efes antik kenti koruma çalışmaları için belli bir bütçe oluşturulmaktadır. Bu bütçe çalışmalar kapsamında
yılda 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Efes antik kentinden devlet bütçesine 40 milyon lira katkı sağlanmaktadır.
Bakanlık bu bütçeden Efes antik kentlerinin bakımı, korunması ve kazı çalışmaları için 24 milyon lira ayırmış
olması önemli bir bulgudur. Fakat bu paranın büyük bir kısmının güvenlik, temizlik ve personel giderlerine
ayrılmış olması Efes antik kentinin koruma çalışmalarına yönelik kaynak yaratma konusunda bir eksiklik
oluşturmaktadır. Bu da Efes antik kentinde elde edilen gelir büyük bir kısmının kullanılmamış olduğunu
göstermektedir.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müze ve Ören yerlerinin Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol
Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetim İşi" için ihaleye çıkarmıştır. Burada temel amacın modern
sistemler, nitelikli insan kaynağı ve pazarlama ile müze ve ören yerlerinde ziyaret ve gelir artışının
sağlanmasının belirtilmesi önemli bir bulgudur. Bu amaçla ulaşılmak istenilen "Müze girişlerinde otomatik
makineler ile bilet, Şehir kartı ve Müze kart satışı yapılması, mobil telefon ve internet üzerinden ödeme ve
satış yapılması, yabancı para ve kredi kartı ile satış yapılması, ziyaretçilerin gerçek zamanlı olarak kaydının
tutulmasına ulaşılmak istenmektedir.
İlgili gruplara ve halka yönelik bulgu ve değerlendirmeler: Bölge halkında Efes antik kenti konusunda
turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması önemli bir bulgudur. Bu da son derece güçlü bir tarihi ve
kültürel zenginlik kaynağı olan Efes antik kentinin sürekliliğinin sağlanması için, bölge halkına Efes antik
kentinin öneminin ve değerinin tam anlamıyla anlatılması gerekmektedir. Ayrıca bölge halkına ziyaretçileri
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sadece bir gelir kaynağı görmektense onları bir elçi olarak kabul etmek bu bilincin oluşması için son derece
önemlidir.
Önemli bir bulgu olarak tur programlarının belirli dönemlerde yoğunlaşmaktadır. Tur operatörleri ve seyahat
acenteleri tarafından organize edilen kültürel ziyaretlerin özellikle yaz döneminde yoğunlaşması aşırı
kalabalığa doğal olarak ta yıpranma ve tahribata yol açmaktadır.
Personel eğitimi ile ilgili bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kentinde çalışan personel devlet ve özel
sektör çalışanları olarak ayrılmaktadır. Müze ve ilçe turizm müdürlüğü tarafından her yıl eğitim ve
bilgilendirme çalışmaları verilmektedir. Bu eğitim çalışmalarının içeriği konuşma, karşılama, çevre bilgisi ve
görünüş hakkındadır. Ancak bu bilgilendirme çalışmalarının sadece bir gün ve 2 saat olması önemli bir
bulgudur. Bu da Efes antik kentinde çalışanlar için etkili bir eğitim için yeterli olmamaktadır. Bunun için ders
saati ve günün sayısının artırılması ve derslerin daha kapsamlı konulara yer verilmesi gerekmektedir.
Sorumlu bir turizm davranışı ile ilgili bulgu ve değerlendirmeler: Efes antik kentinde ziyaretçilerin tam
olarak yönlendirilememesi önemli bir bulgudur. Efes antik kenti ve çevresine gelen turistler nereye gideceğini
bilememekte ve gezdiği yerler hakkında tam bilgi sahibi olamamaktadırlar. Efes antik kentini tanıtan el
kitapçıklarının tabelaların ve afişlerin yetersizliği söz konusudur. Müze müdürlüğü tarafından Efes antik
kentine yönlendirici tabela ve afişlerin asılması, çeşitli el kitapçıkları verilmesi konusunda çalışmalar
yapılmaktadır. Ayrıca Yerel yönetimler tarafından Efes antik kenti dışına ziyaretçilerin daha kolay Efes antik
kentine ulaşmaları için yönlendirici tabela ve afişlerin asılması, çeşitli el kitapçıkları verilmesi daha verimli
ziyaretler gerçekleştirilmesi için müze müdürlüğü ile ortak bir çalışma planları gerçekleştirmektedirler.
Araştırma sorumluluğu ile ilgili bulgu ve değerlendirmeler: Müze müdürlüğü tarafından Efes antik
kentinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar dikkate alınması önemli bir bulgudur. Müze müdürlüğü bu
çalışmaların sonuçlarını ve yapılan önerileri değerlendirilmekte ve yararlı olacağına inanılan çalışmaları
kullanmaktadırlar.
4. SONUÇ ve ÖNERİ
Çalışmanın ana sahası olarak seçilen yöre Efes antik kentidir. Gerek tarihi ve kültürel değerleri, gerekse doğal
yapısı bakımından ülkemizin değeri yüksek tarihi merkezlerindendir. Efes antik kentinde koruma çalışmaları
yeterli bir şekilde yapılmamaktadır. Bu da kaynakların yeterince kullanılmadığını göstermektedir. Efes antik
kentindeki koruma çalışmalarının yetersizliği finansal kaynakların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Koruma çalışmalarının kapsamı genişletilmeli ve yeterli finansal destek sağlanmalıdır. Bunu da Efes antik
kentinden elde edilen gelirden karşılanması gerekir. Çünkü Efes antik kentinde yılda yaklaşık olarak 40
milyon lira gelir elde edilmektedir. Bu da elde edilen gelirin Efes antik kenti koruma çalışmaları için yeterli
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olacaktır. Efes antik kentinde sürekli ve istikrarlı bir şekilde kazı çalışmaları yapılmaktadır. Kazı çalışmaların
yavaş ilerlemesi 115 yılda Efes antik kentin sadece % 20-25’lik kısmının ortaya çıkarılmasına neden
olmuştur. Efes antik kenti ve çevresindeki fiziki şartlar ve Efes antik kentinin her gün ve yoğun ziyaretlerin
olması bu kazı çalışmalarını yavaşlatmaktadır. İstikrarlı bir kazı çalışması için gerekli fiziki ortam
sağlanmalıdır. Bunu da Efes antik kentini bir gün ziyaretlere kapatarak kazı ekibinin çalışma alanını
genişleterek yapılması gerekir. Ayrıca Efes antik kentinde orijinal yapıdan uzaklaşılarak yapılan restorasyon
çalışmaları bulunmaktadır. Bu restorasyonlar 1950-1970 yılları arasında yapılmıştır. Bu eserlerin Efes antik
kentinin görünüşüne olumsuz bir etkisiz vardır. Bu restorasyonların orijinal yapıya uygun ve modern
restorasyon çalışmaları düzeltilme ya da her hangi bir restorasyon çalışması yapılmadan orijinal halleri ile
sergilenmeleri gerekmektedir.
Efes antik kentinde aşırı bir tüketim söz konusudur. Efes antik kentini her yıl 2 milyona yaklaşan bir ziyaretçi
topluluğu ziyaret etmektedir. Yıl da 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Efes antik kentinde belli bir taşıma
kapasitesi bulunmamaktadır. Bu aşırı ziyaretçi sayısının sebep olduğu kirlilik ve bazı tahribatlara neden
olmaktadırlar. Bu tahribatlar mermer yapının aşınması ziyaretçilerin dikkatsizce Efes antik kentini gezmeleri
olarak gösterilmektedir. Bu oluşan yoğun ziyaretçi sayısının özellikle Nisan-Ekim ayları arasında
yoğunlaşması sıcağında etkisiyle Efes antik kenti içerisindeki yapılara büyük zararlar vermektedir. Ayrıca
Efes antik kentine yapılan ziyaretlerin kısa süreli ve yoğun bir şekilde yapılması, ziyaretçilerin düzensiz ve
istediklerine göre hareket etmeleri Efes antik kenti için yıpratıcı etki yaratmaktadır. Öncelikle Efes antik kenti
için belli bir taşıma kapasitesi belirlenmesi gerekmektedir. Bunun içinde kazılan alanın antik dönemde ki
nüfusu belirlenmeli ve bu belirlenen sayı oranında Efes antik kentine ziyaretçi kabul edilmelidir. Ziyaretçi
gruplarının Efes antik kentini ziyaret saatleri belirlenmeli ve bu belirlenen saat dilimlerinin tüm tur
operatörlerine bildirilmesi gerekmektedir. Efes antik kentinde ziyaretlerin belli bir programa göre yapılması
gerekmektedir. Böylelikle her grubun kendine göre hareket etmesi engellenmiş olunur. Onu için Efes antik
kenti için bir gezi programı oluşturulmalıdır. Bu programda başlangıç noktası ve bitiş noktası, grupların
nerelerde beklemelerinin belirtilmelidir. Bu belirlenen programında tüm acenta ve tur operatörlerine
bildirilmelidir.
Efes antik kentinin sürdürülebilirliği için Efes antik kentinin sahip olduğu çeşitlikler vardır. Bunlar Meryem
Ana evi, Artemis tapınağı, S.T John kilisesi gibi yapılar Efes antik kentine alternatiflikler oluşturmaktadır. Bu
çeşitlilikleri özellikle Efes antik kentinde oluşan yoğun ziyaretçi dönemlerinde kullanılması gerekmektedir.
Bu konuda müze müdürlüğün yapmış olduğu çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların kapsamı yeterli
düzeyde olmasa da tanıtım yapılması ve ziyaretçilere yönelik ücretsiz transfer hizmetinin sağlanmasıdır. Bu
faaliyetlerin devam ettirilmelidir.
Efes antik kentinde turizm planlaması kapsamında belirli eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler
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tanıtımların yetersizliği ve tanıtım faaliyetleri için ayrılan bütçenin kısıtlı olmasıdır. Ülkemizde ki turizm
planlanmasının daha doğrusu tanıtım çalışmalarının sadece deniz kum güneşi kapsaması tanıtım
faaliyetlerinin eksikliğini göstermektedir. Efes antik kenti tanıtım faaliyetleri için Efes antik kentinden elde
edilen gelirlerden yararlanılabilinir. Efes antik kenti turizm planlaması kapsamında özellikle yaz ayları için
belli uygulamalar müze müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yaz aylarına özel ilaçlama yapılması çalışan
eleman sayısının artırılması bu konuda yapılan çalışmalar arasındadır. Bu çalışmaların düzenli olarak her yıl
devam ettirilmelidir. Efes antik kentinde gezi güzergahları yetersizdir. Bu konuda bir planlama yapılmalıdır.
Bu planlamanın kapsamı ise ziyaret sürelerine bağlı olarak kısa ve uzun güzergahlar oluşturulmalı ayrıca
engelli ve yaşlılara özel güzergahlar sağlanmalıdır.
Efes antik kenti ve çevresinde denetim ve güvenlik önlemlerinin azlığı Efes antik kentinde kirliliğe ve
tahribatlara neden olmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimlere ve belediyelere büyük bir sorumluluk
düşmektedir. Efes antik kenti koruma çalışmalarına yerel yönetimler ve belediyenin yapmış olduğu destekler
söz konusudur. Bu bağlamda Selçuk Belediyesinin yapmış olduğu ‘’Efes Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar
Planı’’ adlı bir proje hazırlamışlardır. Bu proje İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmiş ve ortak
çalışmalar başlatılmıştı. Yine koruma çalışmaları kapsamında kültür ve turizm bakanlığın ayırmış olduğu belli
bir bütçe vardır. Bu bütçenin kapsamı ise Efes antik kentinde elde edilen 40 milyon liradan sadece 24 milyon
lira ayrılmaktadır. Ancak bu bütçenin tamamının koruma amaçlı kullanılmamaktadır. Çalışan ücretleri tanıtım
faaliyetleri kazı ekibi için ayrılmak üzere bütçe bölüştürülmektedir. Bu konuda yapılacak olan en önemli
çalışma olarak Efes antik kentinden elde edilen gelirin tamamının bu kentin koruma çalışmalarına ayrılması
olmalıdır.
Bölge halkının Efes antik kentinin önemi konusunda turizm bilinci yeterince oturmamıştır. Müze müdürlüğü
tarafından bu konu çalışmalar yapılmaktadır. Müze müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bölge halkına
Efes antik kentini ve ziyaretçileri bir gelir kaynağı olarak değil de onları bir elçi olarak görmeleri
sağlanılmaya çalışılmaktadır. Efes antik kenti ve ilgili gruplar arasında yer alan tur operatörleri ve seyahat
acentalarınında sorumlulukları vardır. Tur programlarının belli dönemlere yoğunlaşması Efes antik kenti için
aşırı ziyareti doğurmaktadır. Bu yoğunluğun tüm mevsimlere yayılması amaç edinilmelidir. Bu amaçla ziyaret
saatlerinin müze müdürlüğü ile görüşülerek belirlenmesi gerekmektir. Bu ziyaretler yoğunluğun fazla olduğu
aylarda gün gün olarak yapılmalıdır. Bir gün 4-5 acentaya izin verilirken diğer gün başka acentalara izin
verilerek bu yoğunluk azaltılmalıdır.
Efes antik kentinde personel eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Efes antik kentinde çalışan personel
devlet ve özel sektör çalışanları olarak ayrılmaktadır. Müze ve ilçe turizm müdürlüğü tarafından her yıl eğitim
ve bilgilendirme çalışmaları verilmesi ve bu eğitim çalışmalarının içeriğinin konuşma, karşılama, çevre bilgisi
ve görünüş hakkında olmaktadır. Ancak bu bilgilendirme çalışmalarının sadece bir gün ve 2 saat olması bu
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eğitim çalışmaların yetersizliğini göstermektedir. Bu da Efes antik kentinde çalışanlar için etkili bir eğitim
için yeterli olmamaktadır. Bunun için ders saati ve günün sayısının artırılması ve derslerin daha kapsamlı
konulara yer verilmesi gerekmektedir.
Efes antik kentinde ziyaretçilerin tam olarak yönlendirilmemektedir. Efes antik kenti ve çevresine gelen
turistler nereye gideceğini bilememekte ve gezdiği yerler hakkında tam bilgi sahibi olamamaktadırlar. Efes
antik kentini tanıtan el kitapçıklarının, tabelaların ve afişlerin yetersizliği söz konusudur. Müze müdürlüğü
tarafından Efes antik kentine yönlendirici tabela ve afişlerin asılması, çeşitli el kitapçıkları verilmesi
konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler tarafından Efes antik kenti dışına ziyaretçilerin
daha kolay Efes antik kentine ulaşmaları için yönlendirici tabela ve afişlerin asılması, çeşitli el kitapçıkları
verilmesi daha verimli ziyaretler gerçekleştirilmesi için müze müdürlüğü ile ortak bir çalışma planları
gerçekleştirmektedirler. Yapılan bu çalışmaların devam etmesi gerekmektedir.
Müze müdürlüğü tarafından Efes antik kentinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.
Müze müdürlüğü bu çalışmaların sonuçlarını ve yapılan önerileri değerlendirilmekte ve yararlı olacağına
inanılan çalışmaları kullanmaktadırlar. Bu gibi çalışmaların müze müdürlüğü tarafından sürekli takip edilmesi
gerekir.
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